
 

   
 

              
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที่ 19/2560  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานตัว/ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4  
ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)  

............................................................................................................ 
 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑/๒๕60 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒๕60 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม ๒๕60 และก าหนดสอบคัดเลือกเพ่ือวัด
ความรู้ ความสามารถ และความถนัดในการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 08.30 - 15.30 น. 
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความรู้ ความสามารถ 
และความถนัด ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
 มีหน้าที่ - ควบคุมดูแลการด าเนินการสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา    
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร         
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน        
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป        
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   

 2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 มีหน้าที่ - จัดเตรียมแผนผังห้องสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  - จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ประกอบด้วย 
  1.นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ หัวหน้า 
  2.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  3.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
  4.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู    ผู้ช่วย 
  5.นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
  6.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย 
  7.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  8.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  9.นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
  10.นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ นักการภารโรง   ผู้ช่วย 
 

 
 
 
 

 



-2- 
 

 3.คณะกรรมการฝ่ายรับช าระเงิน/รายงานตัว/แจกคู่มือนักเรียน 
 มีหน้าที่ - รับรายงานตัวนักเรียน/แจกคู่มือนักเรียน 
  - รับช าระเงินนักเรียนที่มารายงานตัว 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
 ชุดที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  
  2.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู
 ชุดที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ประกอบด้วย 
  1.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู
 ชุดที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ประกอบด้วย 
  1.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  2.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ครูอัตราจ้าง   
 ชุดที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 ประกอบด้วย 
  1.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
 ชุดที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน 
 

 4.คณะกรรมการวัดตัว เสื้อคลุม/เสื้อเอกลักษณ์ 
 มีหน้าที่ - วัดตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  3.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  4.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  5.นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  6.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  7.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย 
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 5.คณะกรรมการรับเงินส่วนกลาง 
 มีหน้าที่ - รับเงินจากการช าระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวทั้งหมด 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู
  2.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคอ่ืนใดซึ่งอาจจะเกิดขึ้นให้
รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 

             สั่ง  ณ  วันที่  31  เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 
 
             (นางสาวสุชลีา  อภัยราช) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 


