
      
 
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนชำกังรำววิทยำ (อินทร์-ชุ่ม ดีสำรอุปถัมภ์) 

ที่ 3๕ /25๖๐ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมคำรำวำนวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

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

 ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการ
สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ขึ้นในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้แก่เยาวชน ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีสาระ ความรู้ และความสนุกสนาน เพ่ือให้การด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

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

 ๒.คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียน 
มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย   
             ราชภฎัก าแพงเพชร 
 - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐  
ชุดที่ ๑ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นางณัฐณิชา  กล้าหาญ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.นางสาวสมจิตร นามกระโทก คร ู
ชุดที่ ๒ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔/๒ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวปณัฎฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วยคร ู
๒.นางสาวปาริฉัตร ปั้นบุญ  นักศึกษาฝึกสอน 
ชุดที่ ๓ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู
๒.นางสาวชิดชนก จันทร์เลิศทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน 
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ชุดที่ ๔ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒ 
ประกอบด้วย 
๑.นายคณวรา  สิละบุตร ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
ชุดที่ ๕ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวพัชรินทร์ จูเจริญ  ผู้ช่วยคร ู
๒.นางสาวเบญญาภา พุดสิน  นักศึกษาฝึกสอน 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
ชุดที่ ๑ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวอาภัสรา คุ้มเณร  นักศึกษาฝึกสอน 
๒.นางสาวชิดชนก จันทร์เลิศทิพย์ นักศึกษาฝึกสอน 
ชุดที่ ๒ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๒ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยาฐานะครูช านาญการ 
๒.นายอดิศร       เชื่อบุญมี นักศึกษาฝึกสอน 
๓.นายณัฐพล      รัศมียิ่งมงคล     นักศึกษาฝึกสอน  
ชุดที่ ๓ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวกรรณิกา ทองอาจ  คร ู
๒.นายภานุวัฒน ์  เข็มเงิน  นักศึกษาฝึกสอน 
ชุดที่ ๔ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๒ 
ประกอบด้วย 
๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๒.นางทัตฌา  ไชยศรีษะ ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
ชุดที่ ๕ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓/๓ 
ประกอบด้วย 
๑.นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.นางสาววรินทร ์ น้อยแสง  ผู้ช่วยคร ู
ชุดที่ ๖ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๓/๔ 
ประกอบด้วย 
๑.นายเอนก  นันทรากร คร ู
๒.นางสาวปณัฏฐา พ่ึงพัก  ผู้ช่วยคร ู  

 

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
ชุดที่ ๑ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑ 
ประกอบด้วย 
๑.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวอาภัสรา คุ้มเณร  นักศึกษาฝึกสอน 
 
 



 
- ๓ – 

 

ชุดที่ ๒ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๒ 
ประกอบด้วย 
๑.นายบวงสวง  น้อมเศียร ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
๒.นางสาวสมรัตน์ บุญมั่น  นักศึกษาฝึกสอน 
ชุดที่ ๓ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๓ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาววิไลรัต  เกิดเทพ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.นายอรรณพ  บ่อน้อย  คร ู
ชุดที่ ๔ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑/๔ 
ประกอบด้วย 
๑.นายวัชโรทร  ทิมแหง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
ชุดที่ ๕ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๓ 
ประกอบด้วย 
๑.นายอภิวัฒน ์  ค าต๊ะ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.นางสาวณัฐกานต์ ค าเมฆ  นักศึกษาฝึกสอน 
ชุดที่ ๖ มีหน้ำที่ - ควบคุมดูแลนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒/๔ 
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวละเอียด บดีรัฐ  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
๒.นายเอนก  นันทรากร คร ู
 

๓.คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน 
 มีหน้ำที่ - ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
  - ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
  - ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๓.๑กำรแข่งขันกำรพูดทำงวิทยำศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย วันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางสาวจ าเนียร ชูช่วย  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นางสาวสมจิตร นามกระโทก คร ู
 ๓.นางสาวชลธชิา  กลิ่นเกษร นักเรียน 
๓.๒กำรแข่งขันทักษะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น วันที่ ๑๒ กรกฎำคม        
      ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๓.เด็กหญิงกรรณิการ์ ขวัญยืน  นักเรียน 
 ๔.เด็กหญิงพัฒชรี อินตา  นักเรียน 
 ๕.เด็กหญิงรวิวรรณ รัตนเมือง นักเรียน 
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๓.๓กำรแข่งขันทักษะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย วันที่ ๑๒ กรกฎำคม        
      ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๓.นางสาวสุพัชญ์  เพียรรัตน์ นักเรียน 
 ๔.นางสาวศศิปะภา จินกสิกิจ นักเรียน 
 ๕.นายกรวิชญ์  สมโภชน ์ นักเรียน 
๓.๔กำรแข่งขันวำดภำพจินตนำกำรทำงวิทยำศำสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย วันที่ ๑๒  
     กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร ยาแก้ว  ผู้ช่วยคร ู
 ๒.นางสาวกุลนิภา กลิ่นเพ็ญ นักเรียน 
๓.๕กำรแข่งขันจรวดขวดน้ ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น วันที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นายอเนก  นันทรากร คร ู
 ๓.เด็กชายนัฐวีร ์  เอ่ียมพวง นักเรียน 
 ๔.เด็กชายธนากร  เขียวเล็ก นักเรียน 
 ๕.เด็กชายอนุชา  ทองคุ้ม  นักเรียน 
๓.๖กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น วันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๓.เด็กหญิงนภาภรณ์ เก่งธัญกิจ นักเรียน 
 ๔.เด็กหญิงณิชารีย์ ตรีกิดากร นักเรียน 
๓.๗กำรแข่งขันตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย วันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
 ประกอบด้วย 
 ๑.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 ๓.นายชิโนสิเกะ  ทาคาโน  นักเรียน 
 ๔.นางสาวภัสสร  ทับค า  นักเรียน 
 ๕.นางสาวมิถุนา  สุขสอาด  นักเรียน 
 ๖.นางสาวน้ าทิพย์ น้ าเต้าไฟ นักเรียน 
 ๗.นางสาวอรนงค์  เกษศาคร นักเรียน 
 ๘.นางสาวยุภาวด ี ทุเรียนทอง นักเรียน 
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๔.คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและประเมินผล 
  มีหน้ำที่ -พิมพ์เอกสารที่เก่ียวข้อง 
   -เตรียมเอกสารการประเมิน   
   -รวมรวบข้อมูลและสรุปผลการด าเนินโครงการ 
   -จัดท ารูปเล่มการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
   -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  1.นางนาตยา  ฤทธิธรรม ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
  ๒.นายฉัตรชัย  ทองจรัส  ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   
  ๓.นายอเนก  นันทรากร คร ู     

๔.นางอิศราภรณ์  เทียนชัย  บุคลากรสนับสนุนการสอน    
๕.นางสาวพัชนี  มณีวงษ์  บุคลากรสนับสนุนการสอน   

  

 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หากมีอุปสรรคและปัญหาให้รายงานฝ่ายอ านวยการ เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 1๑ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๐ 
 
 
 
 

                                                    (นายแดนชัย  วงค์เวียน) 
ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 
 

 

  
 


