
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
ที่ 29 / 2559 

เรื่อง  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมโครงกำรนันทนำกำรสร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต ประจ ำปี 2559 
CHAKUNGRAO SINGING CONTEST 

……………………………………………………………………………… 
 

 ด้วยโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรมการ
ปกครอง และกรรมพลศึกษา ได้ด าเนินโครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจ าปี 2559 
CHAKUNGRAO SINGING CONTEST ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของนันทนาการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกัน แก้ไข และบรรเทาปัญหาทางด้านยา
เสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
 มีหน้ำที่ - อ านวยความสะดวก/ให้การสนับสนุน ควบคุมการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตาม 

  วัตถุประสงค์ 
 ประกอบด้วย 
  1. นางสาวสุชลีา  อภัยราช  รก.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  2. นางอังคณา  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  3. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
  4. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
  5. นายแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 
  6. นางณัฐณิชา  กล้าหาย  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
  

 2. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมก าหนดการในพิธี ค ากล่าวรายงาน 
  - เป็นพิธีกรในการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ครูอัตาจ้างภาษาไทย   กรรมการ 
 
 3. คณะท ำงำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 
 มีหน้ำที่ - จัดเวที ติดตั้งป้ายบนเวที 
  - จัดบริเวณสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการตัดสิน 
    จัดสถานที่ส าหรับคณะกรรมการรับรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน จุดวางถ้วยรางวัล เกียรติบัตร 
    และเงินรางวัล จัดเก้าอ้ีส าหรับผู้เข้าแข่งขันจ านวน 20 คน 
 

/- จัดเตรียมแท่นกล่าว 

 



  - จัดเตรียมแทนกล่าวรายงาน และแท่นรับค ากล่าวรายงาน พร้อมติดตั้งไมโครโฟนส าหรับ 
    ใช้ในพิธีการจ านวน 3 จุด 
  - จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
    ในอาคารอเนกประสงค์ ตลอดการด าเนินกิจกรรม 
  - จัดการดูแลท าความสะอาดบริเวณท่ัวไปในการจัดงานให้สะอาดเรียบร้อย และเก็บของหลัง 
    เสร็จพิธี 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านายการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นายแดนชัย  วงค์เวียน ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  4. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  5. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  6. นายศุภณัฐ  ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  7. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการ 
  8. นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐษนะครูช านาญการ  กรรมการ 
  9. นายเอนก  นันทรากร คร ู     กรรมการ 
  10. นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  11. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  12. นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
  13. นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  14. นางสาววาสนา ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  15. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา  กรรมการ 
  16. นายธนัตถ์กรณ์ ถาตา  นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา  กรรมการ 
  17. นายวรกร  เรืองอัมพร นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
  18. นายนิพนธ์  บดีรัฐ  นักศึกษาฝึกสอนคอมพิวเตอร์  กรรมการ 
  19. นางศรีนวล  ประเสริฐสุวรรณ  นักการภารโรง    กรรมการ 
  20. นางสอาด  เงินทอง  นักการภารโรง    กรรมการ 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำนตัวผู้เข้ำแข่งขัน 
 มีหน้ำที่ - จัดท าแบบรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน เขียนรายชื่อเพลง ติดหมายเลขล าดับผู้เข้าแข่งขัน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรี   กรรมการ 
  3. นายชนัฎพล  หาพุทธา นักศึกษาสังเกตการสอนดนตรีศึกษา กรรมการ 
  4. นายพจน์พงศ์  สิทธิเขตรการ นักศึกษาสังเกตการสอนดนตรีศึกษา กรรมการ 
 
 

/5. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
 



 5. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ บริกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่าง ส าหรับผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน คณะครูและนักเรียน 
    (ในส่วนของนักเรียน ทางฝ่ายพลศึกษา อ าเภอเมืองก าแพงเพชร ได้จัดเตรียมอาหารว่าง 

  และเครื่องดื่มไว้ให้กับนักเรียนทุกคน) 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 
  1. นายประชาเล็ต เฉยเทิบ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  3. นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการ 
  4. นางสาวอรนุช  เพียลาด  คร ู     กรรมการ 
  5. นางเพชรดา  แนบเนียน คร ู     กรรมการ 
  6. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  7. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  8. นางสาวอัจฉรา ไวยุวัฒน์  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  9. นางสาวาสนา  ชุ่มเย็น  นักศึกษาฝึกสอนวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  10. นางสาวพนิดา วนาไพศาลสุข นักศึกษาฝึกสอนสังคมศึกษา  กรรมการ 
  11. นางสาวศศิวิมล ศรีนวล  นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  12. นางสาวรุ่งนภา สุวิพันธ์  นักศึกษาฝึกสอนคณิตศาสตร์  กรรมการ 
  13. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง  ครู วิทยฐานะครูช านายการ      กรรมการ/เลขานุการ 
 

 6. คณะท ำงำนฝ่ำยบันทึกภำพ 
 มีหน้ำที่ - ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการด าเนินงาน 
  - รวบรวมภาพให้ฝ่ายเอกสารและประเมินผล 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว ครู วิทยาฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  

 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียน 
 มีหน้ำที่ - ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ประกอบด้วย 
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 นายสุทธิ มีขันหมาก   ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 นางจุฑารัตน์ ศรีค า  ครูอัตราจ้าง 
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 นายเอกน นันทรากร คร ู
  4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  5. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาววิไลรัต เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  6. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 นางทัตฌา ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  7. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นายรณชัย บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
  8. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
       ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว ครูอัตราจ้าง  

/9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  



  9. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 นางสาวกรรณิกา    ทองอาจ คร ู
  10. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 นายวัชโรทร ทิมแหง  ครู  
  11. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นางนาตยา ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  12. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 นายอรรณพ บ่อน้อย  คร ู
  13. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวปณัฎฐา  พ่ึงพัก ครูอัตราจ้างภาษาไทย 
  14. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวสุภาพร   คมข า ครูอัตราจ้างภาษาจีน 
  15. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นางอังคณา พ่ึงพัก  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  16. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นายคณวรา สิละบุตร คร ู
  17. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายฉัตรชัย ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  18. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นางกรวิพา ส าโรง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมเครื่องเสียง 
 มีหน้ำที่ - จัดหา ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องเสียงให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพส าหรับ 
    เพ่ือใช้ในพิธีการและการด าเนินการแข่งขัน 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายอภิวัฒน์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ  กรรมการ 
  3. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก  นักศึกษาฝึกสอนดนตรีศึกษา  กรรมการ 
  4. นายชรัฎพล  หาพุทธา นักศึกษาสังเกตการสอนดนตรี  กรรมการ 
  5. นายพจน์พงศ์  สิทธิเขตรการ นักศึกษาสังเกตการสอนดนตรี  กรรมการ 
  6. นายสมหมาย  ศรชัย  นักการภารโรง    กรรมการ 
  7. นายสมชาย  ศรีอุดม  นักการภารโรง    กรรมการ 
 

 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยของรำงวัล  
 มีหน้ำที่ - จัดเตรียมของรางวัลเพ่ือมอบให้กับนักเรียน ได้แก่ ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 
    จัดรูปแบบตกแต่งให้เหมาะสมสวยงาม โดยแบ่งรางวัลในแต่ละระดับๆ ดังนี้ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    รางวัลชนะเลิศ   ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัล เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
    รางวัลชมเชย   (7 รางวัลๆ ละ 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร) 
  - จัดตัวแทนเชิญรางวัลให้แก่ประธานในพิธีหรือผู้มอบรางวัลคนอ่ืนๆ 
 ประกอบด้วย 
  1. นายรณชัย  บุญประจวบ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ ประธานกรรมการ 
  2. นายวัชโรทร  ทิมแหง  คร ู     กรรมการ 
  3. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     กรรมการ 
  4. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  5. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
 

  
/10. คณะกรรมการ 

 



 10. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
 มีหน้ำที่ - พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  - เตรียมเอกสารการประเมิน 
  - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
  - จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
  1. นายสุทธ ิ  มีขันหมาก ครู วิทยฐานะครุช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  2. นายคณวรา  สิละบุตร คร ู     กรรมการ 
  3. นางอภิตรา  เชาว์วิเศษโกมล บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  4. นางสาวพัชน ี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
  5. นายวัชโรทร  ทิมแหง  บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการ 
 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2559 
 
 
 

(นางสาวสุชีลา  อภัยราช) 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 
  
  
  
 


