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ค ำสั่ง โรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์–ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 
  ที ่ ๔๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรม “ทบทวนควำมรู้สู่มหำวิทยำลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐” 
................................................................ 

 ด้วยบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
ได้ก ำหนดจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำในชื่อโครงกำร “ทบทวนควำมรู้สู่มหำวิทยำลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ ๒๐” เพ่ือ
เตรียมควำมพร้อมให้แก่นักเรียนที่ก ำลังเตรียมตัวเข้ำสู่มหำวิทยำลัย และเพ่ือเปิดโอกำสควำมเท่ำเทียมกันทำง
กำรศึกษำในทุกภำคส่วนของประเทศ โครงกำรจึงถ่ำยทอดสัญญำณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ทั่วประเทศที่
สมัครเข้ำร่วมโครงกำร เป็นระยะเวลำ ๖ วัน คือ ระหว่ำงวันที่ ๒–๗ ตุลำคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลำ ๘.๐๐–๑๗.๐๐ น.
เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำในเรื่องต่ำงๆที่เกิดอำจเกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมและควบคุมดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย  

๑. นำงสำวสุชีลำ อภัยรำช  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำฯ  
๒. นำงอังคณำ  พ่ึงพัก  ครู วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ 
๓. นำยประชำเล็ต เฉยเทิบ  หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 
๔. นำงณัฐณิชำ  กล้ำหำญ หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 
๕. นำยแดนชัย  วงค์เวียน หัวหน้ำฝ่ำยบุคลำกร 
๖. นำยฉัตรชัย  ทองจรัส  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่  
- จัดเตรียมห้องมัลติมีเดีย เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโปรเจกเตอร์  
- เปิดห้องมัลติมีเดียเวลำ ๐๗.๓๐น. และปิดเวลำ ๑๗.๓๐ น. 
- จัดเตรียมและควบคุมดูแลโสตทัศนอุปกรณ์ในวันถ่ำยทอดสัญญำณทั้ง ๖ วัน  ประกอบด้วย 

๑. นำยอภิวัฒน์  ค ำต๊ะ   หัวหน้ำ   
๒. นำยเอนก  นันทรำกร  ผู้ช่วย 
๓. นำยสมหมำย ศรชัย   ผู้ช่วย 
๔. นำยสมชำย            ศรีอุดม   ผู้ช่วย 
๕. นำงสอำด  เงินทอง   ผู้ช่วย 
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๓. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้ำที ่จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำงเช้ำ-บ่ำย 
๑. นำงสำวนันทวัน   ปิ่นทอง   หัวหน้ำ   
๒. นำงสำวประสงค์   คู่ควร   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวเพชรดำ   แนบเนียน  ผู้ช่วย 
๔. นำงสำวจุฑำรัตน์   ศรีค ำ   ผู้ช่วย 
๕. นำงสำวพัชรินทร์   จูเจริญ   ผู้ช่วย 
๖. นำงสำววรินทร์    น้อยแสง   ผู้ช่วย 
๗. นำงสำวมณฑำ     แก้วทอง   ผู้ช่วย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสาร มีหน้ำที ่จัดท ำส ำเนำเอกสำรประกอบกำรติว ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวจ ำเนียร   ชูช่วย   หัวหน้ำ  
๒. นำงสำวเบญญำภำ พุดสิน   ผู้ช่วย 
๓. นำงสำวสมรัตน์  บุญมั่น   ผู้ช่วย 
๔. นำยณัฐพล   รัศมียิ่งมงคล  ผู้ช่วย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน  มีหน้ำที่ ควบคุมดูแลกำรเข้ำเรียนของนักเรียนในแต่ละวันให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมให้ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในกรณีที่นักเรียนไม่เข้ำใจสิ่งที่เรียน  
วันที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำภำษำอังกฤษ (O-NET + GAT + สำมัญ) ประกอบด้วย  

๑. นำงกรวิพำ    ส ำโรง 
๒. นำยรณชัย   บุญประจวบ  
๓. นำงสำวอรนุช    เพียลำด 
๔. Mr.Edugu Julius  Edugu 
๕. Mr.Ian Nathan   Rogan 

วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำคณิตศำสตร์ (O-NET + PAT1 + สำมัญ) ประกอบด้วย 
๑. นำยบวงสวง    น้อมเศียร 
๒. นำยประชำเล็ต    เฉยเทิบ 
๓. นำงสำวปำริฉัตร   ปั้นบุญ 
๔. นำงสำวสมรัตน์    บุญมั่น 

วันที่ ๔ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำภำษำไทย (GAT เชื่อมโยง + O-NET + สำมัญ) ประกอบด้วย 
๑. นำงอังคณำ    พ่ึงพัก 
๒. นำงสำววิไลรัต    เกิดเทพ 
๓. นำงสำวมณฑำ    แก้วทอง 

วันที่ ๕ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำสังคมศึกษำ และวิทยำศำสตร์ (O-NET + สำมัญ) ประกอบด้วย 
๑. นำยคณวรำ    สิละบุตร 
๒. นำงสำวกรรณิกำ   ทองอำจ 
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๓. นำงนำตยำ    ฤทธิธรรม 
๔. นำงสำวอำภัสรำ   คุ้มเณร 

วันที่ ๖ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำฟิสิกส์ (PAT2) ประกอบด้วย 
๑. นำงสำวจ ำเนียร    ชูช่วย 
๒. นำยเอนก    นันทรำกร  
๓. นำงสำวเบญญำภำ   พุดสิน 

วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๖๐ วิชำเคมี และชีววิทยำ (PAT2) ประกอบด้วย  
๑. นำยฉัตรชัย    ทองจรัส 
๒. นำยแดนชัย    วงค์เวียน 
๓. นำงสำวสมจิตร    นำมกระโทก 
 

  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ หำกมีอุปสรรคอ่ืนใดที่    
อำจจะเกิดข้ึน ให้รำยงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร เพื่อหำแนวทำงแก้ไขให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย     
ควำมเรียบร้อย 
 
 

                    สั่ง ณ วันที่  ๑๑ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

        (นำงสำวสุชีลำ  อภัยรำช) 
                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 


