
 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
ที ่6/๒๕61 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕61 ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม ๒๕61 และก าหนดสอบ
คัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ ความสามารถ และความถนัดในการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561  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 ประธานกรรมการ 
  2.นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
  3.นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
  4.นายบวงสวง  น้อมเศียร หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน กรรมการ 
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ 
  6.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ/เลขานุการ  

 ๒.คณะกรรมการฝ่ายแนะแนว 
 มีหน้าที่ - ออกแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนแต่ละโรงเรียน 
 ประกอบด้วย 
  ๑.นายฉัตรชัย   ทองจรัส  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   
  3.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  4.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  5.นายคณวรา  สิละบุตร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  6.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ผู้ช่วยคร ู

7.นางสาวมัณฑนา ทองปรางค ์ นักศึกษาฝึกสอน    
8.นางสาวสุจิตรา  สิงห์บุบผา นักศึกษาฝึกสอน    
9.นางสาวอาภัสรา คุ้มเณร  นักศึกษาฝึกสอน    
10.นางสาวเบญญาภา พุดสิน  นักศึกษาฝึกสอน    
11.นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญ  นักศึกษาฝึกสอน    
12.นางสาวธนพร เรียนทับ  นักศึกษาฝึกสอน    
13.นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น  นักศึกษาฝึกสอน  
 
   

 



14.นางสาวชิดชนก จันทร์เลิศทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน    
15.นางสาวณัฐกานต์ ค าเมฆ  นักศึกษาฝึกสอน    
16.นางสาวดวงกมล บุญใชย  นักศึกษาฝึกสอน    
17.นายอดิศร       เชื่อบุญมี นักศึกษาฝึกสอน    
18.นายณัฐพล      รัศมยีิ่งมงคล      นักศึกษาฝึกสอน    
 19.นายภานุวัฒน์ เข็มเงิน  นักศึกษาฝึกสอน    

  20.นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยนอก  นักศึกษาฝึกสอน 
  21.นางสาววนาริน ทองเสงี่ยม นักศึกษาฝึกสอน 
  22.นางสาวทิพานันท์ ธรรมขันธ์         นักศึกษาฝึกสอน    
 

 ๓.คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร 
 มีหน้าที่ - จัดเตรียมวางแผนการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
    ให้มีความพร้อม 
  - จัดเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้มีความพร้อมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  - เป็นเจ้าหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษา 

  ปีที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ 25-29 มนีาคม 2561 
  - ประกาศผลสอบวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  - จัดส่งข้อมูลจ านวนนักเรียนที่สมัครให้ฝ่ายสถานที่และฝ่ายออกข้อสอบเพ่ือเตรียมความพร้อม 
   สถานที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ประกอบด้วย 
  ๑.นางสาวสุชีลา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ  
  ๒.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการ 
  ๓.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการ 
  5.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  6.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  7.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  8. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการ 
  9. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ กรรมการ 
  10.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู    กรรมการ 
  11.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู    กรรมการ 
  12.นางสาวสมจิตร นามกระโทก คร ู    กรรมการ 
  ๑3. นางสาวประสงค ์ คู่ควร  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
  ๑4. Mr.Edugu Julios Edugu  ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
  ๑5. Mr.Ian Nathamiel Rogan  ครูชาวต่างชาติ   กรรมการ 
  16. นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
  17. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
  18.นางสาววรินทร ์ น้อยแสง  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
  19.นางสาวมณฑา แก้วทอง  ผู้ช่วยคร ู   กรรมการ 
  20.นางอิศราภรณ์ เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน กรรมการ 
  21.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยกรรม/เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



  4.คณะกรรมการฝ่ายบันทึกข้อมูล 
  มีหน้าที่ - บันทึกข้อมูล สรุปข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
                                 ที่มาสมัครในแต่ละวัน 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะ ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 
  3.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.นางสาวกชกานต์ แสงอธิวัชร์ คร ู     กรรมการ 
   

  5.คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานวัดความรู้ ความสามารถ ความถนัด 
  มีหน้าที่ - ด าเนินการออกข้อสอบและจัดตารางสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - จัดเตรียมกระดาษค าตอบ ข้อสอบ ให้พร้อมในวันสอบ 
   - ตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะ ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 
  ๔. นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายคณวรา  สิละบุตร คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  6.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  7. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ/เลขานุการ 
 

  6.คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  มีหน้าที่ - จัดเตรียมแผนผังห้องสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอ้ี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  ประกอบด้วย 
  ๑.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะ ครเูชี่ยวชาญ  กรรมการ 
  ๓.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๔.นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

6.นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7.นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๘.นายเอนก  นันทรากร คร ู     กรรมการ 

๙.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู     กรรมการ 
10.นางสาวประสงค์ คู่ควร  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 

  ๑1.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
  ๑2.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ 
  13.นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง    กรรมการ 
  14.นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    กรรมการ 
  15.นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง    กรรมการ 
  16.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ/เลขานุการ 

 



 

  7.คณะกรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบ 
  มีหน้าที่ - ควบคุมห้องสอบที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบให้ฝ่ายประสานงานทั่วไป เพ่ือมอบให้ฝ่ายออกข้อสอบ 
     ตรวจข้อสอบ 
  ห้องสอบที่ ๑ 
  ประกอบด้วย 
   ๑.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   ๒.นางจุฑารัตน์  ศรีค า  ผู้ช่วยคร ู   ผู้ช่วย 
  ห้องสอบที่ ๒ 
  ประกอบด้วย 
   ๑.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
   ๒.นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ ผู้ช่วย 
  ห้องสอบที่ ๓ 
  ประกอบด้วย 
   ๑.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
   ๒.นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
  ห้องสอบที่ ๔ 
  ประกอบด้วย 
   ๑.นางสาวอรนุช  เพียลาด  คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการ หัวหน้า 
   ๒.นางสาวมณฑา  แก้วทอง  ผู้ช่วยคร ู   ผู้ช่วย 
 

  ห้องสอบที่ ๕ 
  ประกอบด้วย 
   ๑.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
   ๒.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  ครู     ผู้ช่วย 
   

  8.คณะกรรมการฝ่ายสัมภาษณ์ 
  มีหน้าที่  - สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
      เป็นต้นไป 
     สัมภาษณ์นักเรียนสาย วิทย์-คณิต 
      ๑.นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
      ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วย 
                             สัมภาษณ์นักเรียนสาย ศิลป์ – ทั่วไป 
      ๑.นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 
      ๒.นายเอนก  นันทรากร คร ู    ผู้ช่วย 
     จัดล าดับสัมภาษณ์นักเรียน 
      ๑.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ คร ูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 



9.ฝ่ายรับรายงานตัว 
  มีหน้าที่ - รับรายงานตัวนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ 
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕61 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
   - จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้พร้อมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - แจกแจงค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
     ปีการศึกษา ๒๕61 ให้ผู้ปกครองทราบ 
   - จัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตั้งแต่ห้องที่ ๑ เป็นต้นไป โดยวัดจากความรู้ ความสามารถ  
     และผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  ประกอบด้วย 
  ๑.นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.นางกรวิพา  ส าโรง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  5. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  6.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  ๗.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  8.นางสาวมณฑา  แก้วทอง  ผู้ช่วยคร ู    กรรมการ  
  9.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู          กรรมการ/เลขานุการ 
 

  10.คณะกรรมการฝ่ายวัดขนาดเสื้อ 
  มีหน้าที่ - วัดขนาดเสื้อพละ เสื้อเอกลักษณ์ และเสื้อคลุมโรงเรียน 
   - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2.นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ  
 

  11.คณะกรรมการฝ่ายรายงานและประมวลผล 
  มีหน้าที่ - ประสานงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - จัดเก็บเอกสารจากผู้สมัครให้ครบตามระเบียบ และเก็บเอกสารต่างๆ ไว้เป็นข้อมูล 
     ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   - กรอกคะแนนสอบในระบบและประกาศผลสอบ 
   - ส่งข้อสอบ – กระดาษค าตอบให้ฝ่ายออกข้อสอบ – ตรวจข้อสอบ 
  ประกอบด้วย 
  ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  ๒.นางประชาเล็ต  เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๕.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6.นางสาวอรนุช  เพียลาด  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ  กรรมการ 
  7.นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู     กรรมการ 
  8.นางอิศราภรณ์  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
 
 
 



 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคอ่ืนใดซึ่งอาจจะเกิดขึ้น 
ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 30 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕61 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 

 
   
 
 
 
 
   
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


