
 
   
 
 
      

 
ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

ที่ 43 /2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๙ 
............................................ 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้ด าเนินการจัดการ
แข่งขันทักษะวิชาการและงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ 
๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชากาและงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
 

 1.คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
              มีหน้าที่ - ให้ค าปรึกษาและแนะน า เกี่ยวกับการแข่งขันแต่ละประเภท 
  - ก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุชีลา อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 2. นางอังคณา พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 4. นายฉัตรชัย ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 5. นายแดนชัย วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
 6. นางณัฐณิชา กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 2.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน 
    มีหน้าที-่ คัดเลือกนักเรียนและควบคุมฝึกซ้อมนักเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    ประกอบด้วย 
  1. นายบวงสวง น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายฉัตรชัย ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  4. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  5. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  6. นายแดนชัย วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  7. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  8. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  9. นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  10. นางณัฐณิชา กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  11. นางสาวอรนุช เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  12. นายคณวรา สิละบุตร ครู  
   
 

 



 
  13. นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู
  14. นางเพชรดา แนบเนียน คร ู
  15. นายเอนก นันทรากร คร ู
  16. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ครูอัตราจ้าง   
  17. นางสาวสุภาพร คมข า  ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
  18. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
  19. นางสาวศศิวิมล ศรนีวล  นักศึกษาฝึกสอน 
 

 3. รายช่ือนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
     มีหน้าที ่ - ฝึกซ้อมเพ่ือเข้าร่วมในการแข่งขัน 
                ประกอบด้วย 
 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 
  1. เด็กชายสุพัชญ์ เพียรรัตน์ นักเรียน 
  2. เด็กชายปฏิภาณ เอียมสารี นักเรียน 
  3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง แอมภารัมย์ นักเรียน 
  4. นางสาวมทิตา ปัทมาลัย นักเรียน 
  5. นางสาวปวรรณรัตน์  เขียวล ี นักเรียน 
  6. นางสาวพัชรินทร์ ภัทรไกร  นักเรียน 
  7. เด็กหญิงเนตรชนก เกิดโต  นักเรียน 
  8. เด็กหญิงภัสสร ทับค า  นักเรียน 
  9. เด็กหญิงปิยธิดา หนุนครบุรี นักเรียน  
  10. เด็กชายเทวัน เอกวัฒน์ นักเรียน 
  11. เด็กชายยุทธการ ทุเรียนทอง นักเรียน 
  12. เด็กหญิงณัฐริกา เขียวเล็ก นักเรียน 
  13. เด็กหญิงสุพิชชา วีระค า  นักเรียน 
  14. นางสาวภาวิณ ี พรมมารตร นักเรียน 
  15. เด็กหญิงน้ าผึ้ง บัวเย็น  นักเรียน 
  16. เด็กหญิงกุลนิภา กลิ่นเพ็ญ นักเรียน 
  17. เด็กหญิงสุนิตา เรืองศรีจันทร์ นักเรียน 
  18. เด็กหญิงสุภารัตน์ วันยะ  นักเรียน 
  19. เด็กหญิงทิพวรรณ แช่มชื่น  นักเรียน 
  20. เด็กหญิงศิริพร เกิดนิยม  นักเรียน 
  21. เด็กหญิงกิริยา เขตประทุน นักเรียน 
  22. เด็กหญิงจิรัชยา สุดารัตน์  นักเรียน 
  23. เด็กชายเจษฎา จรรยา  นักเรียน 
  24. เด็กชายกฤษณะ ศรชัย  นักเรียน 
  25. เด็กชายตะวัน พรหมพรสวรรค์ นักเรียน 
  26. เด็กหญิงธิดารัตน์ ธัญกรรม นักเรียน 
  27. เด็กหญิงมุทิตา ทุ่มโคตร  นักเรียน 
  28. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพส าเนียง นักเรียน 
  29. นางสาววรรณสุดา ดวงพิลา นักเรียน 
  30. นางสาวศศิธร นามแสง  นักเรียน 
  31. เด็กหญิงสุพัชญ์ เพียรรัตน์ นักเรียน 
 
 



 
 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 
  1. เด็กหญิงเกศกนก รักยิ้ม  นักเรียน 
  2. เด็กชายน าชัย ขันอินทร์ นักเรียน 
  3. นายศรันย์  บุญอยู่  นักเรียน 
  4. นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย  นักเรียน 
  5. เด็กหญิงชลธิชา กลิ่นเกสร นักเรียน 
  6. เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขยิ้ม  นักเรียน 
  7. นางสาวจริญญา เกียรติบุตร นักเรียน 
  8. นายกิตติวรรธน ์ ชูสุข  นักเรียน 
  9. เด็กชายกิตติกานต์ แต่งเสียน นักเรียน 
  10. เด็กชายไกรสิทธิ์ ประสงค์ดี นักเรียน 
  11. นายวีรพงษ์ ทองจิตติ นักเรียน 
  12. นายยงยุทธ เอ่ียมวิลัย นักเรียน 
  13. เด็กชายนพดล ถมทอง  นักเรียน 
  14. เด็กชายไกรสร แสนเฮ้อ  นักเรียน 
  15. เด็กหญิงปาริฉัตร มีบุตร  นักเรียน 
  16. เด็กหญิงศิริวรรณ แย้มยงค์  นักเรียน 
  17. เด็กหญิงกมลรัตน์ ใจแสน  นักเรียน 
  18. เด็กหญิงกาญจนา บรรดาศักดิ์ นักเรียน 
  19. นายวรนนท ์ หนองหลวง นักเรียน 
  20. นายณัฐพงษ์ พลอาภา นักเรียน 
  21. นางสาวรลิสา เพชรเภรี นักเรียน 
  22. นางสาวฮารุกะ ยามาโมโต นักเรียน 
  23. นางสาวน้ าเพชร เอกวัฒน์ นักเรียน 
  24. นางสาวปฐมพร สายชาลี  นักเรียน 
  25. เด็กหญิงเบญจมาศ  นักเรียน 
  26. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นักเรียน 
  27. เด็กหญิงยุพิน พิมพ์สระเกตุ นักเรียน 
  28. เด็กหญิงดรุณี แซ่ฉั่ว  นักเรียน 
  29. เด็กชายกิตติพงษ์ ชูพินิจ  นักเรียน 
  30. เด็กชายอภิวรรธน์ แสงเมล์  นักเรียน 
  31. เด็กหญิงศุภลักขณา  มีผล  นักเรียน 
  32. เด็กหญิงฐิติมา พวงสมบัติ นักเรียน 
  33. เด็กหญิงเมธาวี พวงพาลา นักเรียน 
  34. เด็กหญิงสุธิมา สุขอ่ิม  นักเรียน 
  35. เด็กชายเจตนรินทร์  ปลวิมา นักเรียน 
  36. นายพงศ์ศิริ ข ามีชะนะ นักเรียน 
  37. เด็กหญิงสิริกัญญา พวงรัตน์ นักเรียน 
  38. เด็กหญิงอลิตา จิตสว่าง  นักเรียน 
  39. นางสาวเบญจมาศ  ผิวขาว  นักเรียน 
  40. นางสาวกุลนิภา กลิ่นเพ็ญ นักเรียน 
  41. นางสาวศิริลักษณ์ ทองอ่อน นักเรียน 
  42. นางสาวศิริรัตน์ โกศัย  นักเรียน 
 



 
  43. นางสาวนิรชา เกษแก้ว  นักเรียน 
  44. นางสาวอริสษา อินโท  นักเรียน 
  45. นางสาวพัชรี ศิริกุล  นักเรียน 
  46. นางสาวเยาวรัตน์ รุ่งทวีนันทพงศ์ นักเรียน 
  47. นางสาวกัลยกร อ่วมอุไร  นักเรียน 
  48. เด็กชายนัฐวีร์ เอียมพ่วง นักเรียน 
  49. เด็กชายพุทธรัตน์ ศิริฐาน  นักเรียน 
  50. เด็กชายอนุชา ทองคุ้ม  นักเรียน 
  51. นายเจริญชัย อาจรอด  นักเรียน 
  52. นายธนพล โยชนะ  นักเรียน 
  53. นายณัฐศาสตร์ มณีเหล็ก นักเรียน 
  54. เด็กชายนพดล พันธ์กล้า นักเรียน 
  55. เด็กชายณัฐพงษ์ กันสาสตร์ นักเรียน 
  56. เด็กหญิงสุนิตา เรืองศรีจันทร์ นักเรียน 
  57. เด็กหญิงสุภารัตน์ วันยะ  นักเรียน 
  58. เด็กหญิงทิพวรรณ แช่มชื่น  นักเรียน 
  59. เด็กหญิงศิริพร เกิดนิยม  นักเรียน 
  60. เด็กหญิงกิริยา เขตประทุน นักเรียน 
  61. เด็กหญิงจิรัชยา สุดารัตน์  นักเรียน 
  62. เด็กชายเจษฎา จรรยา  นักเรียน 
  63. เด็กชายกฤษณะ ศรชัย  นักเรียน 
  64. เด็กหญิงธิดารัตน์ ธัญกรรม นักเรียน 
  65. เด็กหญิงมุทิตา ทุ่มโคตร  นักเรียน 
  66. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพส าเนียง นักเรียน 
  67. นางสาววรรณสุดา ดวงพิลา นักเรียน 
  68. นางสาวศศิธร นามแสง  นักเรียน 
 

 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
  1. เด็กหญิงนภารัตน์ เก่งธัญกิจ นักเรียน 
  2. เด็กหญิงฐิติมา ชัยฤกษ์  นักเรียน 
  3. เด็กหญิงศิริวรรณ ล าทรง  นักเรียน 
  4. เด็กหญิงนภาพร ประสาทแก้ว นักเรียน 
  5. เด็กหญิงศิรินภา เก่งธัญกิจ นักเรียน 
  6. เด็กชายพิทยา จ้อยโทน  นักเรียน 
  7. เด็กชายกรวิชญ์ สมโภชน ์ นักเรียน 
  8. เด็กชายจักรกฤษณ์ ทักญาติ  นักเรียน 
  9. นางสาวอาภาภัทร ยาหอม  นักเรียน 
  10. นางสาวกัญญาพัชร์  มาสอุดม นักเรียน 
  11. นางสาวอรอุมา ใจแสน  นักเรียน 
  12. นางสาวอรอนงค์ เกษสาคร นักเรียน 
  13. นางสาวยุภาวดี ทุเรียนทอง นักเรียน 
  14. นางสาวน้ าทิพย์ น้ าเต้าไฟ นักเรียน 
  15. เด็กหญิงอลิสา จิตสว่าง  นักเรียน 
  16. เด็กหญิงมิถุนา สุขสะอาด นักเรียน 
 



 
  17. นางสาวพรธิดา ชัยวงศ ์  นักเรียน 
  18. นางสาวกัญญารัตน์  ขันตี  นักเรียน 
  19. เด็กหญิงวิกานดา ปรายยอดประเสริฐ  นักเรียน 
  20. เด็กหญิงกรกฎ แสงภารา นักเรียน 
  21. เด็กชายชินกร ด้วงรักษา นักเรียน 
  22. เด็กชายทนชัย แป้นเพชรอ าพรสี  นักเรียน 
  23. นางสาวรวงข้าว ทองด้วง  นักเรียน 
  24. นางสาวจิราวรรณ จันทะวงษ์ นักเรียน 
  25. นางสาวจารุมน รามัญพงษ์ นักเรียน 
  26. นายเทวัน เอกวัฒน์ นักเรียน 
  27. นายฐิติพงษ ์ พงษ์ดี  นักเรียน 
  28. นางสาวจิราพร แย้มโกสุม นักเรียน 
  29. นางสาวชนิสรา สมพงษ์  นักเรียน 
  30. เด็กหญิงอารีรัตน์ พุ่มศิริ  นักเรียน 
  31. เด็กหญิงจีรภัทร สืบเพ็ง  นักเรียน 
  32. นางสาววริศราภรณ์  สอนชิด นักเรียน 
  33. นางสาวนูรีฮันณ์ กิจจารักษ์ นักเรียน 
  34. นายณัฐพล พลอาภา นักเรียน 
  35. นางสาวปฐมพร สายชาลี  นักเรียน 
  36. นางสาวรลิสา เพชรเภรี นักเรียน 
  37. นายวรนนท ์ หนองหลวง นักเรียน 
  38. เด็กหญิงสุนิตา เรืองศรีจันทร์ นักเรียน 
  39. เด็กหญิงสุภารัตน์ วันยะ  นักเรียน 
  40. เด็กหญิงทิพวรรณ แช่มชื่น  นักเรียน 
  41. เด็กหญิงศิริพร เกิดนิยม  นักเรียน 
  42. เด็กหญิงกิริยา เขตประทุน นักเรียน 
  43. เด็กหญิงจิรัชยา สุดารัตน์  นักเรียน 
  44. นางสาวกรรณิการ์ ทรัพส าเนียง นักเรียน 
  45. นางสาววรรณสุดา ดวงพิลา นักเรียน 
  46. นางสาวศศิธร นามแสง  นักเรียน 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ หากมีอุปสรรค
ปัญหาใดที่อาจจะเกิดข้ึน ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นประโยชน์
และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป  
 

     สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
                   (นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
     รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
    
 

 



 

 
 
    
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


