
 
 

 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที ่91/ 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ     
ประจ ำปีงบประมำณ 2565   

---------------------------------------------------------- 
 ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชลบุรี ระยอง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำม 
ตรวจสอบ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ทั้ง 5 ด้ำน คือ ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด้ำนกำร
บริหำรทั่วไป ด้ำนกิจกำรนักเรียน และติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ - 2019 (COVID-19)  ดังนั้นเพ่ือให้กำรรับกำรติดตำม ตรวจสอบ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในครั้งนี้มีควำม
พร้อมและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
       1.1  นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ   ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนคณะกรรมกำร 
            วิทยฐำนะ  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
                 1.2  นำงจินตนำ จูมสีสิงห์      ต ำแหน่ง   รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำร                    
                                                           วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
                1.3  นำยสุบิน   สุขเดช         ต ำแหน่ง   รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำร                    
                                                           วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
           1.4  นำยแกล้วปรำกำร  ฟักแก้ว          ต ำแหน่ง    รองผู้อ ำนวยกำร            กรรมกำร                   
                                                          วิทยฐำนะ     -          
            1.5  นำยปริญวัฒน ์ ถมกระจ่ำง    ต ำแหน่ง   รองผู้อ ำนวยกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร                    
                                                         วิทยฐำนะ   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
 มีหน้ำที ่    ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
               2.1 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

                  1. นำยสุบิน      สุขเดช           ต ำแหน่ง     รองผู้อ ำนวยกำร           ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                                วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
                   2. นำงสำวธัญชนก    เกตุพัชรพงศ์  ต ำแหน่ง   ครู                             กรรมกำร 
    3. นำงสำวสุชำวดี        มณีวรรณ์   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร   
   4. นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล       ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  5. นำยสิทธิพร       บุญล้อม      ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

           
  มีหน้ำที ่

1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
2. จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมินและตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำร 
3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย  
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               2.2 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
                  1. นำยปริญวัฒน์  ถมกระจ่ำง       ต ำแหน่ง     รองผู้อ ำนวยกำร             ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร 
              2. นำงสุเนตรำ           เกลี้ยงอุทธำ  ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
           3. นำยวุฒิพงษ์         เข็มด้วง        ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                           วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
                  4. นำงสิริกร             บุญเลิศ      ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                           วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
                  5. นำงนฤพร            ภักดี          ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                           วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
                  6. นำงสำวปรียนันท์   ชัยสิรพัิฒนำ     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 

  วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร 
                7. นำงก่ิงแก้ว           ศิริโชคชัย      ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                           วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
    8. นำยสิทธิพร          บุญล้อม          ต ำแหน่ง  คร ู                    กรรมกำร 
                  9. นำยพรมภร       แสนศรีแก้ว     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                           วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
                 10. นำงสำวเสำวนีย์   บุญประสพ     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                               วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
           11. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ แปงกำริยำ  ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                              วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
                  12. นำงสำวปวิตรำ     วินทะชัย       ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  13. นำงสำวพัชรินทร์   หลงชิน       ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  14. นำงสุพักตร์         ค ำภำ           ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                       วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
            15. นำงนภัทร         มะอำจเลิศ        ต ำแหน่ง  คร ู         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                                       วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร                    
  
  มีหน้ำที ่
                1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
              2.จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมินและตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำร 
                3.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
               2.3 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ 
                  1. นำงจินตนำ     จูมสีสิงห์    ต ำแหน่ง      รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
               2. นำงอทิตยำ  หิรัญวงศ ์   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                       วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
                  3. นำงวัฒนประภำ        เจริญศร    ต ำแหน่ง   ครู                             กรรมกำร 
                                                              วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
                  4. นำงสำวกรกนก   เนตรสว่ำง  ต ำแหน่ง    ครู                         กรรมกำร      
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                  5. นำงสำวสุกัญญำ   ต้นไทร      ต ำแหน่ง    ครู                         กรรมกำร 
                  6. นำงสำวดวงดำว   หน่อแก้ว      ต ำแหน่ง    ครู                         กรรมกำร 
                  7. นำงสำวกันต์ฤทัย   ศิลำรักษ์      ต ำแหน่ง    ครูผู้ช่วย                       กรรมกำร 
    8. นำงจำรุวรรณ          โดยอำษำ    ต ำแหน่ง  คร ู                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                          วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร  
           9. นำงสำวสุรินทร์พร     ดินวงศ์      ต ำแหน่ง  คร ู                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                                          วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร  
  มีหน้ำที ่
                1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                2. จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมินและตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำร 
                3.  งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
               2.4 กำรบริหำรงำนด้ำนบุคคล 
                  1. นำงจินตนำ     จูมสีสิงห์    ต ำแหน่ง     รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ   รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
                  2. นำยพรมภร    แสนศรีแก้ว  ต ำแหน่ง    ครู                            กรรมกำร 
                                                       วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร 
              3. นำงสำวดวงดำว  หน่อแก้ว     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  4. นำงสำวรัตติกำล       ทวีรัตน์    ต ำแหน่ง    ครู                          กรรมกำร  

   4. นำงจันทิมำ             อุทัยกลม      ต ำแหน่ง  คร ู              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  

  มีหน้ำที ่
                  1.ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                  2.จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมินและตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำร 
                  3.งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย     
                  2.5 กำรบริหำรงำนด้ำนกิจกำรนักเรียน 
                  1. นำยแกล้วปรำกำร     ฟักแก้ว      ต ำแหน่ง     รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ   - 
                  2. นำงนทีกำนต์    เพ่ิมชำติ       ต ำแหน่ง   ครู                            กรรมกำร 
                                                       วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร 
              3. นำงอรุณี  ถมยำงกูร     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                         วิทยฐำนะ  ครูเชี่ยวชำญ 
                   4. นำงมธุริน  เทียนวรรณ   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                         วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
           5. นำงทิพยำดำ  ถิรนัยเตชทัต  ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                         วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
           6. นำงนงคน์ิภัส โภคินดิษย์สกุล  ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                         วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
          7. นำงขวัญใจ  เขียนเสมอ   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                         วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร 
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                  8. นำงสำวพรพรรษำ    อินทร์เทศรำช ต ำแหน่ง   ครู                          กรรมกำร 
                                                          วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
                  9. นำงสำวจันทรำ        จรเด็จ      ต ำแหน่ง    ครู                          กรรมกำร 
                                                                 วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร 
                  10. นำยธนำคำร        มีสุข         ต ำแหน่ง    ครู                          กรรมกำร 

  11. นำยรณชัย          กิ่งแก้ว       ต ำแหน่ง  คร ู              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                     วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำร    

  มีหน้ำที ่
                  1.ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                  2.จัดเตรียมเอกสำรส ำหรับกำรประเมินและตอบข้อซักถำมของคณะกรรมกำร 
                  3.งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย     

     3. คณะกรรมกำรด้ำนอำคำร สถำนที่ 
                  1. นำยสุบิน     สุขเดช       ต ำแหน่ง    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร ประธำนคณะกรรมกำร   
           2. ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ   แปงกำริยำ   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                              วิทยฐำนะ   ครูช ำนำญกำร 
                 3. นำยรณชัย  กิ่งแก้ว      ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร   
                                                   วิทยฐำนะ   ครชู ำนำญกำร 
                  4. นำยปวีณ  กล้ำรบ     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                                  วิทยฐำนะ   ครูช ำนำญกำร 
    5. นำงสำวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  6. นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  7. นำยไวฑูรย ์  มินจันทึก   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  8. นำยปิยะณัฐ  ปัญญำรักษ์ ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  9. นำงสิริกำนต ์   มำยิ้ม       ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  10. นำงสำวสุภัคสร  เนยสูงเนิน ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  11. นำยซำรำวรรณ์  พุทธรักษ์    ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  12. นำยณัฏฐ์  หำญพละ   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  13. นำยกำนต์กิตต ิ  ชื่นกลิ่นธูป ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย     กรรมกำร 
                  14. นำยสิทธิพร         บุญล้อม      ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
         มีหน้ำที ่
                 1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                 2. จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับกำรประเมิน 
                 3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4. คณะกรรมกำรด้ำนโสตทัศนูปกรณ์ 
                  1. นำยไวฑูรย์    มินจันทึก      ต ำแหน่ง    คร ู                  ประธำนคณะกรรมกำร   
               2. นำงสำวเสำวนีย์    บุญประสพ   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                              วิทยฐำนะ   ครูช ำนำญกำร 
                  3. นำงสำวเบญจมำศ    ชูศรี            ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                  4. นำงกิตติ์รวี          ชัยอนันต์วรนำถ ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
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           5. นำยปิยะณัฐ           ปัญญำรักษ์    ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
    6. นำงสำวสุชำวดี        มณีวรรณ์    ต ำแหน่ง  คร ู                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         มีหน้ำที ่
                1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                2. จัดเตรียม VTR ส ำหรับน ำเสนอกรรมกำร เตรียมเครื่องเสียง และบันทึกภำพตลอดกำรประเมิน 
                3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
        5. คณะกรรมกำรด้ำนพิธีกร 
                  1. นำงระพีพรรณ     มูสิกอุปถัมภ์   ต ำแหน่ง    คร ู                  ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  
                2. นำงสำวสุภัคสร  เนยสูงเนิน    ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
           3. นำยพงศ์กร  พลูชัยวัฒนะ  ต ำแหน่ง  ครผูู้ช่วย       กรรมกำร 
    4. นำงสำวชนำกำนต์     วิเศษ       ต ำแหน่ง  คร ู                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที ่
                1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                2. วำงแผนด ำเนินพิธีกำรและเป็นพิธีกร 
                3.งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
          6. คณะกรรมกำรด้ำนจัดเลี้ยง 
              1. นำงสำวสุภัคสร     เนยสูงเนิน   ต ำแหน่ง    คร ู                  ประธำนคณะกรรมกำร   
        2. นำงสำววิริญญำ  ศรีเก้ือกลิ่น   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
              3. นำงสำวกรกนก  เนตรสว่ำง   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
       4. นำยวิฑูรย์  ระดำบุตร   ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
             5. นำยณัฏฐ์                  หำญพละ     ต ำแหน่ง  คร ู                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่
                1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 

      2.จัดเตรียมจัดหำและประสำนงำนเพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องดื่มในกำรรับรองกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมตอบ 
                    ค ำถำมกรรมกำร 
                 3.งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
       7. คณะกรรมกำรด้ำนพัสดุกำรเงิน 
                  1. นำงจินตนำ     จูมสีสิงห์    ต ำแหน่ง      รองผู้อ ำนวยกำร            ประธำนคณะกรรมกำร   
                                                              วิทยฐำนะ    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ 
               2. นำงอทิตยำ  หิรัญวงศ ์    ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                       วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
                  3. นำงวัฒนประภำ  เจริญศร     ต ำแหน่ง  คร ู      กรรมกำร 
                                                       วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
                  4. นำงสำวกรกนก   เนตรสว่ำง  ต ำแหน่ง    ครู                         กรรมกำร 
                  5. นำงสำวสุกัญญำ   ต้นไทร      ต ำแหน่ง    ครู                         กรรมกำร 
           6. นำงสำวกันต์ฤทัย   ศิลำรักษ์      ต ำแหน่ง    ครูผู้ช่วย                       กรรมกำร 
                  7. นำงสำวจันทร์จิรำ   บุสุวะ         ต ำแหน่ง    ครูผู้ช่วย                       กรรมกำร 
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    8. นำงสำวสุรินทร์พร     ดินวงศ์      ต ำแหน่ง  คร ู                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                                                          วิทยฐำนะ    ครูช ำนำญกำร 
  มีหน้ำที ่
                 1. ประชุม วำงแผนกำรด ำเนินกำร 
                 2. ด ำเนินกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบพัสดุกำรเงิน 
                 3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

          ให้บุคลำกรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรสืบไป 

                                      สั่ง  ณ  วันที่  30 พฤษภำคม พ.ศ.  2565 

                                                                       

          (นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ)                                                             
                                                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 


