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ค ำสั่งโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
ที ่247/2561 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน คร้ังที่ 59 
****************************************** 

 เนื่องด้วยระหว่ำงวันที่  1 - 3 สิงหำคม 2561 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำก ำหนดให้มีกำรแข่งขันกีฬำ ภำยใน
โรงเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ  2561 ขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือให้กำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุผลส ำเร็จตำม
จุดประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 

จึงแต่งตั้งผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรแข่งขันกีฬำภำยในโรงเรียน คร้ังที่ 59  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำงสำวอรุณศรี     เงินเสือ    ประธำนกรรมกำร 
2. ว่ำที่ พ.ต. บุญญำฤทธ์ิ เจียมประสิทธ์ิ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงโสพิศ   เทศสลุด    รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ   รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยดิเรก    ทองหนัก   กรรมกำร 
6. นำงดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมกำร 
7. นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ   กรรมกำร 
8. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร 
9. นำงสมศรี   แซ่เล้ำ    กรรมกำร 
10. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ   กรรมกำร 
11. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 
 1. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรแข่งขัน 
 2. จัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรแข่งขัน 
 3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 
 4. เป็นผู้มอบรำงวัลแก่นักกีฬำ 

  5. ดูแลงบประมำณในกำรจัดกำรแข่งขัน 
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2. คณะกรรมการด าเนินการ 

       2.1. แผนกพิธีเปิด – ปิด การแข่งขัน 
     1. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสุดำภรณ์    ศิริสุวรรณ   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม   กรรมกำร 

4. หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ  กรรมกำร 
  5. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    กรรมกำร 

6. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำร 
7. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 
8. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
9. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  
 จัดเตรียมและด ำเนินกำรพิธีเปิด – ปิด กำรแข่งขันให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 
  2.2. แผนกจัดรางวัล 

  1. นำงสมพร  ศรีพล    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวศิรินภำ พรหมชำติ   รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำงสำวธำรินี  เบญจมำศ   กรรมกำร 
  4. นำงกุหลำบ  ลอยเวหำ   กรรมกำร 
  5. นำงสำวทิวำพร อ่ัวหงวน    กรรมกำร 
  6. นำงปรียำณัฐ  มำท้วม    กรรมกำร 
  7. นำยสมเกียรติ  ถำวร    กรรมกำร 
  8. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที่ 

จัดเตรียมรำงวัลให้แก่นักกีฬำผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศทุกประเภท 
  2.3 แผนกพยาบาล 
   1. นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวลักษณำ เยำวสังข์   รองประธำนกรรมกำร 
   3. นร. ยสร. จิรำยุทธ จันทร์โต    กรรมกำร 
   4. นร. ยสร. ชนำภัทร วุฎมหำรำช   กรรมกำร 
   5. นร. ยสร. วันชนะ อยู่เบิก    กรรมกำร 
   6. นร. ยสร. พิทวัส สวัสดี    กรรมกำร 
   7. นร. ยสร. ตุลำภรณ์ มีสุข    กรรมกำร 
   8. นร. ยสร. สุภัทศภรณ์ จะฤทธ์ิล้ ำ   กรรมกำร 
   9. นำงสำวพัทธนันท์ ขวัญทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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  มีหน้าที่ 
   1. จัดระบบสวัสดิกำรและบริกำรพยำบำลแก่นักกีฬำที่บำดเจ็บตลอดกำรแข่งขัน 
   2. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรพยำบำล 
  2.4 แผนกจัดน  าดื่ม 
   1. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงศรีนวล              กระเซ็น    กรรมกำร 
  3. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. จัดนักเรียนบริกำรน้ ำดื่มแก่คณะครู – อำจำรย์ กรรมกำรจัดกำรแข่งขันและแขกผู้มีเกียรติ 
   2. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ เกี่ยวกับน้ ำดื่ม 
  2.5 แผนกจัดสถานที่ป้ายกีฬาสี และประดับฉากให้สวยงาม 
    1. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    กรรมกำร 

3. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำร 
4. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิน่เกตุ    กรรมกำร 
5. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
6. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร 

   7. นักกำรภำรโรง      กรรมกำร 
   8. นำยธีรพงษ์  นวลด่อน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. ติดตั้งและจัดเตรียมจัดสถำนที่ให้เรียบร้อย 
   2. จัดโต๊ะรับแขก เก้ำอ้ี และประดับต้นไม้ 
   3. ท ำควำมสะอำดเมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน 
  2.6 แผนกประชาสัมพันธ์ 
   1. นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวสุทธิดำ เพ็ชรเอม   กรรมกำร 
   3. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   กรรมกำร  
   4. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. ประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันให้คณะครู นักเรียน และบุคคลอื่นทรำบ 
   2. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน 
  2.7 แผนกรักษาความปลอดภัยและควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน 
   1. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธ์ิ เจียมประสิทธ์ิ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง    กรรมกำร 
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   3. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร   
   4. ครูหัวหน้ำระดับและรองหัวหน้ำระดับทุกระดับชั้น กรรมกำร 
   5. นำยบุญส่ง   เทียนค ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. ดูแลนักเรียนไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนในวันแข่งขันกีฬำ - กรีฑำ 
   2. จัดระบบสวัสดิกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในโรงเรียน 
   3. สอดส่องดูแลควำมเรียบร้อยของบุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำในบริเวณโรงเรียน 
  2.8 แผนกศิลป์ตกแต่งสถานที่ และคบเพลิง 
   1. นำยไพบูลย์  อมรประภำ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นักกำรภำรโรง      กรรมกำร 
   3. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. จัดท ำป้ำยกีฬำสี กระถำงคบเพลิงให้เสร็จสิ้นก่อนกำรแข่งขัน 
   2. จัดเก็บ และ ท ำควำมสะอำดเมื่อเสร็จสิ้นกำรแข่งขัน 
  2.9 แผนกบันทึกภาพถ่าย 
   1. นำยพันธพงษ์   อินทรวิเศษ   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยธีระยุทธ  อินไชย    กรรมกำร 
   3. นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    กรรมกำร 
   4. นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ   กรรมกำร 
  มีหน้าที่ 
       1. จัดเก็บและบันทึกภำพกิจกรรมกีฬำตลอดกำรแข่งขัน 
       2. ประสำนงำนเผยแพร่กิจกรรมระบบออนไลน์ของโรงเรียน         
  2.10 งานโสตทัศนศึกษา 
   1. นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   ประธำนแสงเสียง 
   2. นำยคุณกร  สนองวงศ์   กรรมกำร 
   3. นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   จัดระบบแสงเสียง ตลอดกำรแข่งขัน 
  2.11 แผนกดุริยางค์และดนตรี 
   1. นำงทวีสุข  บัวทอง    ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง   กรรมกำร 
   3. นำยวรวิทย์   ไชยมิ่ง    กรรมกำร 
   4. นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 มีหน้าที่ 
   จัดเตรียมวงดุริยำงค์บรรเลงในพิธีเปิด – ปิดกำรแข่งขันกีฬำ 
  2.12 แผนกประกวดกองเชียร์ 
   1. นำงโสพิศ  เทศสลุด    ประธำนกรรมกำร 

 2. ว่ำที่ พ.ต.บุญญำฤทธ์ิ เจียมประสิทธ์ิ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำววิไล  อ่อนตำนำ   กรรมกำร 
4. นำยดิเรก   ทองหนัก   กรรมกำร 
5. นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ   กรรมกำร 
6. นำงดวงพร  เพ็ชรบัว    กรรมกำร 
7. นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง   กรรมกำร 
8. นำงสินีนำฏ  คชนิล    กรรมกำร 
9. นำงสมศรี  แซ่เล้ำ    กรรมกำร 
10. นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์   กรรมกำร 
11. นำงสำวลักษณำ เยำวสังข์   กรรมกำร 
12. นำงทวีสุข  บัวทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ 
   1. ตัดสินชี้ขำดกำรประกวดกองเชียร์ 
   2. ตัดสินชี้ขำดกำรประกวดลีดเดอร์ 
  2.13 แผนกจัดพิมพ์และท ารูปเล่มสูจิบัตรการแข่งขัน 
   1. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    กรรมกำร 

3. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำร 
4. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 
5. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
6. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร 

   7. นักเรียนสภำนักเรียน     
  มีหน้าที่ 
    จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง – สูจิบัตรกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำ ทุกประเภทให้เรียบร้อย 
  2.14 กรรมการฝ่ายเทคนิค และพิจารณาการประท้วง 
   1. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำร 
3. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 
4. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
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5. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร 

   6. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   ตัดสิน ชี้ขำด กำรประท้วงของนักกีฬำทุกประเภท 
  2.15 แผนกด าเนินการจัดการแข่งขัน 
   1. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 
3. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
4. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร 

   5. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    กรรมกำร 
   6. นำงสำวกัลยำ  พ่ึงพำณิชย์กุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ และสนำมแข่งขันให้พร้อม 
   2. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 กีฬาฟุตซอล 
   1. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    ประธำนกรรมกำร 
   2. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร   

กีฬาวอลเล่ย์บอล 
   1. นำยปฏิวัติ  วิจำรณ์ปรีชำ   ประธำนกรรมกำร 
   2. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร  
 กีฬาบาสเกตบอล 

1. นำงสำวกรรณิกำร์ บัวทุม    ประธำนกรรมกำร 
2. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร  

          กีฬาเซปัคตะกร้อ 
1. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    ประธำนกรรมกำร 
2. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร  

กีฬาเทเบิลเทนนิส 
  1. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    ประธำนกรรมกำร 
  2. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร 

กีฬาเปตอง 
1. นำยคนอง  ทองเมือง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชำติ  ถำวร    กรรมกำร 
3. นำยณรงค์  จันทุดม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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กีฬาบริดจ์ 

1. นำงอ ำพร  สินมำ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ   กรรมกำร  
3. นำงพนัชกร  มีศำสตร์    กรรมกำร 
3. กรรมกำรสมำคมบริดจ์แห่งประเทศไทย   กรรมกำร 

กีฬาหมากรุกไทย 
1. นำยสุรสิทธ์  คัมภีรทัศน์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยคนอง  ทองเมือง   กรรมกำร 
3. นำยสมนึก  ใยศิลป์    กรรมกำร 
4. นำงสำวยุพิน  คงคอน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

กรีฑา   
1. นำยพิทักษ์  โพธ์ิทอง    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปรัชญำวัฒน์ ปิ่นเกตุ    กรรมกำร 
3. นำยบุญส่ง  เทียนค ำ    กรรมกำร   
4. นำงอ ำพร  สินมำ    กรรมกำร 
5. กรรมกำรนักศึกษำมหำวิทยำลัยนเรศวร   กรรมกำร 
6. นำยปฏิวัติ    วิจำรณ์ปรีชำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  

2.16 แผนกที่ปรึกษาประจ าสี 
 มีหน้าที่ 
  1. ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับวิธีด ำเนินกำรในกำรแข่งขันกีฬำ-กรีฑำกับประธำนสี 
  2. ดูแล แนะน ำ เสนอแนะ ควบคุม และเข้ำร่วมกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมในกำร 

    ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ในช่วงเวลำก่อนขณะท ำกิจกรรมกีฬำสี และหลังกำรท ำกิจกรรม 
    กีฬำสี ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 ได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มสีต่างๆ และคณะครูที่ควบคุมดูแลประจ าสี ดังนี  
 กลุ่มสีเขียว  ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม.1.6, 1.2, 2.9, 3.7, 3.8, 4.2, 5.3, 6.1     
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นำงสุพรรณ์  วงศำโรจน์  นำยสุรสิทธ์ิ  คัมภรีทัศน์  
นำงวำสนำ  ประวันนำ  นำงสำวศศิวิมล  ม่วงทิม   
นำงสำวภัทรินทร์  สังข์ทอง   นำยไพโรจน์  สิริพัฒนำ   
นำงพนิตนำฎ  รัตนพนิต  นำยดิเรก  ทองหนัก   
นำยวิเชียร  หล ำประเสริฐ  นำงสมพร  ศรีพูล   
นำงสำวนลนัฐรัตน์ เหลืองอ่อน  นำยสิทธิชัย  สิงห์เทพ    
นำงสำวปิยพร  ผิวสุพรรณ  นำงสำวนงนุช  จันทวำศ   
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กลุ่มสีน  าเงิน    ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม. 1.7, 2.3, 2.4, 2.8, 3.6, 4.3, 5.6, 6.2  
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ แนะแนว  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
นำงอโณฌำ  บุญโสภำ  นำงนำตฤดี  สุขสินธำรำนนท์                
นำงสำวสำคร  อยู่นุ้ย   นำยอดิเทพ  กรีแสง      
นำยคนอง  ทองเมือง  นำงสมศรี  แซ่เล้ำ       
นำงวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์   นำงประภำพรรณ พรมสำร    
นำงจำรุวรรณ  เดชคุ้ม   นำยณรงค์  จันทุดม     
นำยชำติ   ถำวร   นำงสวำท  สิริพฒนำ   
นำงดำรำรัตน์  มะอิ          นำงชลธิชำ  วรภู    
นำยเอกกมล  เรืองเดช   นำยธีรพงษ์  นวลด่อน   
นำงสำวจำรุวรรณ ขันธพิน   นำยธีระยุทธ  อินไชย 
นำยวีรชัย  วำณิชยสกุล  นำงสำวเบญจวรรณ นฤภัย 
นำงสำวสุธำสินี  ฟองจำงวำง      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นำงทวีสุข  บัวทอง   นำงสุรภำ  จันทร์เปล่ง 
นำงรัชนี   พรมชู      นำยไพบูลย์  อมรประภำ 
นำงสินีนำฏ  คชนิล   นำยวรวิทย์  ไชยมิ่ง  
นำยชัยรัตน์  อ่ ำพูล   นำงสำวลักษณำ  เยำวสังข์ 
นำงสำวบุษกร  พรหมศรี  นำงสำวเบญญำภำ ศิริวุฒิกำร 
นำยสหชัย  สะสมทรัพย์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว 
นำงจุฑำทิพย์  ยงพำณิชย์  นำงจิณห์ญภัค  ประเสิร์ฐศักดิ์  
  

กลุ่มสีชมพู ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม. 1.9, 1.4, 2.5, 3.3, 3.10, 4.4, 5.5, 6.6    
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นำงสุภำพ  อมรประภำ  นำงนงครำญ  เอ่ียมบำง 
นำงวิไลลักษณ์  งำนสลุง   นำยอัคคเดช  เผือกทอง   
นำยสมนึก  เกิดเนตร  นำงเจียรนัย  สืบค ำ        
นำงธิติมำ  พรำมพิทักษ์  นำงพยอม  คุ้มฉำย    
นำยสงบ   ดุษฎีธัญกุล  นำงอิสริยำ  ณ พัทลุง   
นำงวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์  นำงสำวสุภัคฉวี  เอ่ียมส ำอำง   
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นำงสำวภัณฑิลำ  แย้มพยุง  นำยสุรเชษฐ์  แสงอำทิตย์   
นำยนิกร   พันธ์รุณ   นำงสำวอัฐอรวี  อ่ ำบำงกระทุ่ม 
นำยพันธวัฒน์  ศิลำรักษ์   นำงสำวณภัสร์ชญำ ปำระพิมพ์   
นำงสำวเบญจพร  พุ่มนวล   นำงสำวศิริลักษณ์ ทองรอด    
นำงสำวชนมน  ศรีพระจันทร์  นำยวิษณุ  ทิศวงศ์  

 
กลุ่มสีม่วง  ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม. 1.1, 2.1, 2.2, 2.10, 3.4, 4.5, 5.4, 6.5  

คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
นำงอุษำ   กอบกิจ   นำงสำวสุมนรัช  ชมสวนสวรรค์   
นำงกำญจนำ  จันทร์สุคนธ์   นำงบุษรำภรณ์  บุญวังแร่   
นำงดวงพร  เพ็ชรบัว   ว่ำที่ ร.ต.นิทัศน์  ค ำทำ    
นำงสุรีรัตน์  ขำวเอี่ยม  นำงสุรีย์   ศิริรัตน์ 
นำงสำวสุชำวดี  พิมหำนำม  นำงสำวปรำงค์ทรำย อุดด้วง   
นำงสำวรัตนำกร  โพธ์ิดง   นำงสำวธิดำ  รุ่งไพบูลย์ฤทธ์ิ 
นำงสำวพิชญำภัค กันอินทร์  นำงสำวจิดำภำ  วงษ์จันนำ   
นำงสำวธัญญ์กมน โพธ์ิพันธ์   นำงสำวปัทมำ  ศรีอินทร์ 
 

กลุ่มสีฟ้า  ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม. 1.5, 1.10, 1.11, 3.1, 3.5, 3.9, 5.1, 6.4  
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นำงสำวแววมยุรำ จันทร์ส่ง   นำงกมลสรวง               คนเฉียบ    
นำงรุ่งรวี  อภิชำติธ ำรง  นำงสุดำภรณ์  ศิริสุวรรณ   
นำงสำวยุพิน  คงคอน    นำงสำวธรรมรัตน์ รำชรองเมือง  
นำงสมจิต  ทองเมือง  นำงณัชภัทร  วงศ์จีน       
นำงดวงเดือน  กิติประสำท  นำงสำวมณี  แซ่ท่อ    
นำงดวงเดือน  เร่งเจริญ   นำงสำวอิสริยำภรณ์ พ่ึงจิตร 
นำงสำวศิริรัตน์  มูลดิด   นำงสำวอำภำพร  คีรีวัน 
  

กลุ่มสีแสด ประกอบด้วยนักเรียนชั้น ม. 1.3, 1.8, 2.7, 2.6, 3.2, 4.1, 5.2, 6.3 
คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นำงจินดำ  คันธัพ      นำงศจีลักษณ์  พงศ์สุภำ   
นำงผกำกรอง  พินิจ        นำงปำริชำติ  สิทธิ   
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นำงภำรณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ นำงนงนุช  วิริยำนุกูล   
นำงอัญชลีลักษณ์  ผลประเสริฐ  นำยสันติพร  ภู่พงษ์    
นำยพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  นำงนุศรำ  จันทร์สละ   
นำงสำวสำวิตรี  ขำวทรงธรรม  นำงพนัชกร  มีศำสตร์    
นำงสำวสุทธิดำ  เพ็ชรเอม  นำยธรำธร  สุขะอำคม 
นำงสำวธนิฐตำ  ลิขสิทธิ์พันธ์ุ  นำงสำวปรำรถนำ หอมลำ 
Mr. Kim Patrick Abe    Mr. Wilfredo Bantiling 
Mr. Kayode Isaac Ige Ormobi   Miss. Yunmeng  Shi 
นำงสำวพิมพ์พิชชำ พุ่มนอก    
 
2.15 เจ้าหน้าที่สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

1. นำงอ ำพร   สินมำ    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงปรียำณัฐ      มำท้วม    กรรมกำร 
3. นำยวีรชัย      วำณิชยสกุล   กรรมกำร 
4. นำงสำวธำรินี      เบญจมำศ   กรรมกำร 
5. นำงสำวทิวำพร      อ่ัวหงวน    กรรมกำร 
6. นำงสำวกรรณิกำร์   บัวทุม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่ 
 สรุปและประเมินผลงำน/กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรจัดกำรแข่งขันเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร 
ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  10  เดือน  กรกฎำคม    พ.ศ.2561 

 
 

 
(นำงสำวอรุณศรี เงินเสือ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 
 
 
 

 
 
 
 


