
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์ – ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)  
ที่    62   /๒๕๖3 

เรื่อง ใหพ้นักงำนครู และผู้ช่วยครู ควบคุม ดูแลนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23  
*********************************** 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกเพ่ือสอบเข้าสถานบันอุดมศึกษาจาก             
แอดมิชชั่นระบบเดิมมาเป็นแอดมิชชั่นระบบใหม่ ในปี 2554 ที่ผ่านมานั้น มีการสอบทั้งระบบ O-Net GAT และ PAT  
โดยรูปแบบข้อสอบได้เน้นในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชื่ อมโยงมากขึ้นต่อมาปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ                         
ได้เพ่ิมระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา ท าให้นักเรียนต้องสอบ            
วิชาสามัญเพ่ิมอีก 9 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา                 
ส่งผลให้นักเรียนต้องเตรียมตัวในการสอบมากขึ้น และเมื่อปี 2561 มีการปรับรูปแบบการเข้าศึกษาเป็นการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษาใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS) เป็นต้น   

 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งโครงการ Sahapat Admission มาอย่างต่อเนื่อง              
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย และเพ่ือเปิดโอกาสความเท่าเทียม                     
ทางการศึกษาในทุกภาคส่วนของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ท าการถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบรนด์ไปยังโรงเรียนต่างๆ              
ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 โรงเรียน   

  

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้ง
คณะท างานปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23  ดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร 
มีหน้ำที่  รับผิดชอบอ านวยการ / ให้การสนับสนุน / ควบคุมดูแลคณะท างานฝ่ายปฏิบัติ งาน                   

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี 
 

  ประกอบด้วย 
  1.1 นายขวัญชัย  จันเพชร  ผู้อ านวยการสถานศึกษา               หัวหน้าคณะท างาน 
  1.2 นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ          คณะท างาน 
  1.3 นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร          คณะท างาน 
  1.4 นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน         คณะท างาน 
  1.5 นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป         คณะท างาน 
  1.6 นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   คณะท างาน/เลขานุการ 
 
 
 

/2.คณะท างานฝ่าย... 
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 2. คณะท ำงำนฝ่ำยควบคุมนักเรียนควบคุมกำรติวโครงกำรติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23 ระหว่ำงวันที่            
16 – 21 พฤศจิกำยน 2563 
 มีหน้ำที่  
 2.1 ควบคุม ดูแลนักเรียน ในการติวโครงการติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่  23 ระหว่างวันที่                     
16 – 21 พฤศจิกายน 2563 
 2.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 วัน จันทร์ ที่ 16 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 12.00 น. ภาษาไทย          
ผู้ควบคุม 1. นางอังคณา   พ่ึงพัก  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  2. นางสาวอภิญญา   กลางหล้า ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ      
  3. นางสาวปณัฏฐา   พ่ึงพัก  ต าแหน่งครู      
   4. นายณรงค์พล  เสือน้อย  ต าแหน่งครูผู้ช่วย     
 

13.00 – 16.00 น. ภาษาอังกฤษ         
ผู้ควบคุม 1. นางกรวิพา   ส าโรง  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ   
  2. นางสาวอรนุช   เพียลาด  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ        
  3. นายรณชัย  บุญประจวบ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 

 วัน อังคำร ที่ 17 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 12.00 น. GAT เชื่อมโยง (ภาษาไทย)    
ผู้ควบคุม 1. นางอังคณา   พ่ึงพัก  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  2. นางสาวอภิญญา   กลางหล้า ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ      
  3. นางสาวปณัฏฐา   พ่ึงพัก  ต าแหน่งครู      
   4. นายณรงค์พล  เสือน้อย  ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
 

13.00 – 16.00 น. ภาษาอังกฤษ            
ควบคุม  1. นางกรวิพา   ส าโรง  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ   
  2. นางสาวอรนุช   เพียลาด  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ        
  3. นายรณชัย  บุญประจวบ ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 
วัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 12.00 น. คณิตศาสตร์        
ผู้ควบคุม 1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  2. นายบวงสวง   น้อมเศียร ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 
 

//13.00... 
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13.00 – 16.00 น. วิทยาศาสตร์  
ผู้ควบคุม 1. นายแดนชัย   วงค์เวียน ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    
  2. นางสาวจ าเนียร  ชูช่วย  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 

 วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 12.00 น. สังคมศึกษา           
 ผู้ควบคุม 1. นายคณวรา   สิละบุตร ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ          
   2. นางจุฑารัตน์   ศรีค า  ต าแหน่งผู้ช่วยครู 
             
13.00 – 16.00 น. คณิตศาสตร์           
ผู้ควบคุม  1. นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ     
   2. นายบวงสวง   น้อมเศียร ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 16.00 น. วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)        
ผู้ควบคุม 1. นางนาตยา         ฤทธิธรรม ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    
  2. นางสาวจ าเนียร   ชูช่วย  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 

 วัน เสำร์ ที่ 21 พฤศจิกำยน 2563  
09.00 – 12.00 น. วิทยาศาสตร์ (เคมี)            
13.00 – 16.00 น. วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)         
ผู้ควบคุม 1. นายฉัตรชัย   ทองจรัส  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    
  2. นางสาวสมจิตร  นามกระโทก ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ        
  

 3. คณะท ำงำนฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ระหว่ำงวันที ่16 – 21 พฤศจิกำยน 2563 
 มีหน้ำที ่  
 3.1 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการคณะครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 3.2 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
2. นางสาวประสงค์ คู่ควร  ต าแหน่งครู         
3.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ต าแหน่งผู้ช่วยครู     
4.นางสาววรินทร ์ น้อยแสง  ต าแหน่งผู้ช่วยครู  
 

//4.คณะท างานฝ่าย... 
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4. คณะท ำงำนฝ่ำยสรุปผลและประเมินผลโครงกำร   
มีหน้ำที่ 

 4.1. เตรียมเอกสารการประเมิน 
 4.2 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน 

4.3 จัดท ารูปเล่มการเข้าร่วมโครงการติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23 ให้แล้วเสร็จ 
ประกอบด้วย 
1. นางกรวิพา   ส าโรง  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 

  2. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  
 3. นางอังคณา    พ่ึงพัก  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  

  4. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ       
  5. นายประชาเล็ต   เฉยเทิบ  ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  6. นายคณวรา    สิละบุตร ต าแหน่งครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ          
   

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ท าให้เกิดผลดีแก่โรงเรียนและทางราชการ                 
หากมีอุปสรรคปัญหาใดที่อาจจะเกิดขึ้น ให้รายงานผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้
เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางท่ีดี ต่อไป 

 
 

   สั่ง  ณ  วันที่   10   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 
 

 

         ( นายขวัญชัย   จันเพชร ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยช่ือนักเรียนที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำรติวสหพัฒน์แอดมิดชั่น ครั้งที่ 23 
ระหว่ำงวันที่  16 – 21  พฤศจิกำยน  2563  

ณ โรงเรียนชำกังรำวิทยำ (อินทร์ – ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์)  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ชั้น วันที่สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
1 นายอลงกรณ์   น้ าทิพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 16–19, 20 พฤศจิกายน 2563 
2 นายอิทธินพ   ศรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

3 นางสาวคณิสสร   พุทธสังข์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–19 พฤศจิกายน 2563 

4 นางสาวณิชารีย์   ตรีกิดากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

5 นางสาวธิดา   วงศ์ตั้ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

6 นางสาวธิดา   แก้วแกมทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

7 นายไกรสร   แสนเฮ้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

8 นางสาวน้ าทิพย์   เอ่ียมสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

9 นางสาวเบญจมาศ วิจิตรปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–19 พฤศจิกายน 2563 

10 นางสาวปรายสุดา  นาคยรรยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

11 นายชินกร    ด้วงรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

12 นางสาวรัชนี    รุ่งโรจน ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

13 นางสาววรัญญา    รัตนหิรัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

14 นายวัชรพงศ์    พินนัตศักดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

15 นางสาวศิวนาถ    สิงห์อะนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

16 นางสาวสุพิชชา     วีระค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–20 พฤศจิกายน 2563 

17 นางสาวรัตนาพร     ศรีโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 16–21 พฤศจิกายน 2563 

18 นางสาวสุภาพร     ภัยพยบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 20 พฤศจิกายน 2563 

19 นางสาวจอบขวัญ    เชียงมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

20 นางสาวธันยพร     อินจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

21 นางสาวพิมพาภรณ์  นิลาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

22 นางสาวณัฐชดาพร   เขียวเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

23 นางสาวสุพีพร     วรรณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

24 นางสาวยุวธิดา     สว่างสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

25 นางสาวธนพร     วทัญญ ู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 16–19 พฤศจิกายน 2563 

 
 


