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ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที ่ 174  / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหำ วันแม่แห่งชำติ” 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

--------------------------------------------------------------- 
        เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม  
ราชชนนีพันปีหลวง ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวะระหนึ่ง ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
ที่พระองค์ได้ทรงกรุณา และทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ในทุกๆด้าน น ามาซึ่งความสุขร่มเย็นของปวงชนชาวไทยทุก
หมู่เหล่า ทรงเป็นคู่พระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียน  
สัตหีบวิทยาคมจึงก าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยคณะครู บุคลากรและนักเรียน
โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่คุณงามความดี ในบทบาทของแม่ที่มีต่อลูก เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งบุคลากรในการด าเนินการดังนี้ 
 
๑.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

1. นางณัฐชา     จันทร์ดา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
4. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
5. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 

 
 

มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดกิจกรรม ให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย 
 

๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางวิลาวัลย ์ พรไชยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางนฤพร ภักด ี ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 

10. นางสาวปทุมวดี ทองชิต คร ู กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 
12. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่    
๑. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและจัดท าก าหนดการ                                                      
๒. ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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3. อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างด าเนินการ 
4. ด าเนินการขอใช้งบประมาณ ขอซื้อและขอจ้าง 
5. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพร และสมุดลงนามถวายพระพร 
6. เตรียมบุคลกรชาย/หญิง อันเชิญพานพุ่มให้ประธานในพิธี 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ    
1. นางณัฐกมล ทองไทย ครูช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางวิลาวัลย ์ พรไชยา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางนฤพร ภักด ี ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า คร ู กรรมการ 
8. นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ คร ู กรรมการ 
9. นายวิฑูรย์ ระดาบุตร ครูผู้ช่วย กรรมการ 

10. นางสาวสุพัตรา ชัยจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
11. นางสาวปทุมวดี ทองชิต คร ู กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ 
๑. ฝึกซ้อมนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4. คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ    
1. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
4. นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
5. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
6. นายธนาคาร มีสุข คร ู กรรมการ 
7. นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู กรรกมาร 
8. นายพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
9. นางสาวชนากานต์ วิเศษ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ 
๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามที่ก าหนด 
๒. เป็นพิธีกร ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
๓. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดท า Obec line 
๔. จัดหาตัวแทนครู เป็นตัวแทนเชิญพานพุ่มและเชิญค าถวายพระพร 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

5. คณะกรรมกำรคัดเลือกแม่ดีเด่น 
1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ         
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4. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
5. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
6. นางมธุริน เทยีนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 

10. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 
12. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่ 
๑. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก และด าเนินการคัดเลือกแม่ดีเด่น 
๒. ส่งรายชื่อแม่ดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมประวัติ และผลงาน ณ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  

              เพ่ือด าเนินการจัดท าเกียรติบัตร 
๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมกำรแต่งค ำประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 
1. นางสุเนตรา เกลี้ยงอุทธา ครูช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอทิตยา หิรัญวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางไพวรรณ สุขปานเจริญ ครูช านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครูช านาญการ กรรมการ 
6. นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว คร ู กรรมการ 
7. นางสาวชนากานต์ วิเศษ คร ู กรรมการ 
8. นางสาวนวรัตน์     ลาภชน คร ู กรรมการ 
9. นายธนาคาร     มีสุข คร ู กรรมการ 

10. นางสาวพัชรินทร์ หลงชิน คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
๑. แต่งค าประพันธ์เทิดพระคุณแม่ 
๒. คัดเลือกตัวแทนกล่าวบทกลอนเทิดพระคุณแม่ 
๓. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนรับทุนกำรศึกษำ 
1. นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 

10. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ             
12. นางสาวรัตติยา โลแพทย์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที ่ 

๑. คัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น ระดับละ 20 คน และระดับชั้น ม.ปลาย ระดับละ 15 คน 
๒. จัดเตรียมรายชื่อทุกระดับชั้นที่ได้รับทุน ตามที่คัดเลือกไว้ 
๓. ส่งรายชื่อนักเรียนรับมอบทุนให้คณะกรรมการฝึกซ้อม และคณะกรรมการพิธีการ 
4. จัดท าค ากล่าวรายงานพิธีมอบทุนการศึกษา 
5. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
1. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายปวีณ กล้ารบ ครชู านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
4.  นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู กรรมการ 
5. นางสาวดลรญา ไชยขาล คร ู กรรมการ 
6. นายณัฏฐ์ หาญพละ คร ู กรรมการ 
7. นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ คร ู กรรมการ 
8. นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป ครูผู้ช่วย กรรมการ 
9. นายปรเมศวร์ ท่าดี ครูผู้ช่วย กรรมการ 

10. นายทรงพล บูรณะสุข ครูผู้ช่วย กรรมการ 
11. นางสาวสุพัตรา ชัยจันทร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
12. นายสิทธิพร บุญล้อม คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับพิธี ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ ผูกผ้าประดับให้เรียบร้อย เหมาะสมสวยงามสมพระเกียรติ 

  ๒. จัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติ ซุ้ม เฉลิมพระเกียรติพร้อมเครื่องราชสักการะ 
 3. ประดับธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโรงเรียนให้เหมาะสมและสมพระเกียรติ 
 4. จัดที่นั่งส าหรับประธานในพิธี ผู้มามอบทุน คณะครู และแม่ดีเด่น 
 5. ประดับไฟบริเวณซุ้ม หน้าโรงเรียนให้เหมาะสมและสมพระเกียรติสวยงาม 
 6. จัดท าป้ายนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

                พันปีหลวง 
 7. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. คณะกรรมกำรดนตรีและกำรแสดง 
1. นางกิ่งแก้ว ศิริโชคชัย ครุช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวนพมาศ ชัยวรกุล ครชู านาญการ กรรมการ 
4.  นางสาววัฒนประภา เจริญศร ครชู านาญการ กรรมการ 
5. นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู กรรมการ 
6. นางวัลย์ลิกา คงสวัสดิ์ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดการแสดงร าถวายพระพร 
 2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                            
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10. คณะกรรมกำร ฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย  และควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรม 

1. นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นางอรุณี ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ กรรมการ 
3. นางมธุริน เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางทิพยาดา ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางขวัญใจ เขียนเสมอ ครูช านาญการ กรรมการ 
7. นางนทีกานต์ เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการ 
8. นายปวีณ กล้ารบ ครูช านาญการ กรรมการ 
9. นายณัฏฐ์ หาญพละ คร ู กรรมการ 

10. นายกานต์กิตติ ชื่นกลิ่นธูป ครผูู้ช่วย กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 
12. นายซาราวรรณ์ พุทธรักษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้ำที ่๑. ดูแลควบคุมนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมให้ด าเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. จัดครูที่ปรึกษาดูแลส ารวจนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ านวน 
               หลังจากนั้นนักเรียนเรยีนตามปกติ 

3  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนูปกรณ์  
1. นายสุบิน สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายไวฑูรย์ มินจันทึก คร ู กรรมการ 
3. นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ คร ู กรรมการ 
4.  นายทรงพล บูรณะสุข ครผูู้ช่วย กรรมการ 

     5. นางสาวสุชาวด ี มณีวรรณ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที ่ 
๑. ควบคุมเครื่องเสียง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เปิดเพลงมหาฤกษ์ เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ตามล าดับ  
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
1. นางจินตนา จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นางอทิตยา หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางสาวสุกัญญา ต้นไทร คร ู กรรมการ 
4. นางสาวกรกนก เนตรสว่าง คร ู กรรมการ 
5. นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
6.  นางสาวจันทร์จิรา บุสุวะ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
7. นางพัสสุดา เรืองวัฒนานนท์ พนักงานราชการ กรรมการ 
8. นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ ์ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่  
 1. จัดซื้อกรอบรูปใส่ใบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่น 6 ระดับ 

2. ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรม  
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
13. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

1. นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ครูช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
2. นายรณชัย กิ่งแก้ว ครูช านาญการ กรรมการ 
3. นางสาวจันทรา จรเด็จ ครชู านาญการ กรรมการ 
4. นางกิตติ์รวี ชัยอนนัต์วรนาถ ครชู านาญการ  กรรมการ 
5. นายวิฑูรย์ ระดาบุตร ครผูู้ช่วย กรรมการ 
6. นายธนาคาร มีสุข ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอารีรัตน์ กัลยา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้ำที ่ 
๑. จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ส ารวจข้อมูล แปรผล และรวบรวมสรุปรายงาน 
๒. สรุปการจัดกิจกรรมเข้ารูปเล่มเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร     
๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อนักเรียนและ

ทางราชการสืบไป 
 

        สั่ง ณ วันที่  3  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                   

                                                            
             (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


