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ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที ่ 121  / ๒๕๖5 
เรื่อง   ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมคนรุ่นใหม่ รู้คิด รู้ทัน ยำเสพติดและอบำยมุข 

------------------------------------------------------------------------- 
           ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยาคมด าเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขจึงได้จัด
กิจกรรมคนรุ่นใหม่ รู้คิด รู้ทัน ยาเสพติดและอบายมุข ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลช่วยเหลือ  ส่งต่อ ภายใน
สถานศึกษา ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้  
 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
    1.1 นางณัฐชา  จันทร์ดา    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 
    1.2 นางจินตนา  จูมสีสิงห์   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
    1.3 นายปริญวัฒน์  ถมกระจ่าง  รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
    1.4 นายสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
    1.5 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่   : อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะแนวทางการด าเนินงาน และอ านวยความสะดวกด้าน 
              งบประมาณ แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
    2.1 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 
    2.2 นางอรุณี   ถมยางกูร   ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
    2.3 นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    2.4 นางมธุริน เทียนวรรณ   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    2.5 นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
    2.6 นางนทีกานต์  เพิ่มชาติ   ครชู านาญการ   กรรมการ 
    2.7 นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
    2.8 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 
    2.9 นายรณชัย  กิ่งแก้ว    ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
    2.10 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
หน้ำที่  
      1. ประชุมวางแผนการจัดท าก าหนดการในการด าเนินกิจกรรม 
      2. ก ากับติดตาม ประสานงานกับคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ในการด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตาม 
          ก าหนดการและเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย  
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      3. อ านวยความสะดวก และแก้ไขปัญหาต่างๆในระหว่างเตรียมงาน และในระหว่างด าเนินการ  
      4. แจ้งนักเรียนในแต่ละระดับชั้นทราบถึงกิจกรรมในครั้งนี้   
      6. ครูทีป่รึกษาทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมตรวจสารเสพติด   
      7. งานอืน่ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 
3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ    
    3.1 นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมถ์  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานคณะกรรมการ   
    3.2 นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
    3.3 นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  คร ู    กรรมการ  
    3.4 นางสาวชนากานต์  วิเศษ   คร ู    กรรมการ  
    3.5 นายไวฑูรย์  มินจันทึก   คร ู    กรรมการ 
    3.6 นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน  คร ู    กรรมการ  
    3.7 นางสาวเบญจมาศ  ชูศรี   คร ู    กรรมการ  
    3.8 นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหน้ำที่     ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม ตามที่ก าหนด 

    ๒. เป็นพิธีกร ด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
    ๓. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดท า Obec line 
    ๔. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมกำรจัดสถำนที่  
 4.1 นายสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
 4.2 นายปวีณ  กล้ารบ    ครชู านาญการ    กรรมการ 
 4.3 นายณัฏฐ์  หาญพละ   คร ู    กรรมการ 
 4.4 นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์   คร ู    กรรมการ 
 4.5 นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  ครู     กรรมการ   
 4.6 นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน    ครู           กรรมการ 
 4.7 นางสาวดลรญา  ไชยขาล    ครู           กรรมการ 
 4.8 นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป       ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 4.9 นายสิทธิพร  บุญล้อม      ครู           กรรมเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ 1.  จัดเตรียมสถานที่ส าหรับตรวจสารเสพติด  
     2.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการจัดกรรม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5. คณะกรรมกำรงำนโสตทัศนศึกษำและงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ  
      5.1 นายสุบิน  สุขเดช   รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
      5.2 นายไวฑูรย์  มินจันทึก   คร ู    กรรมการ 
      5.3 นางสาวสุชาวดี มณีวรรณ์  คร ู    กรรมการ 
      5.4 นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ  คร ู    กรรมการ 
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      5.5 นางสาวเบญจมาศ  ชูศรี   คร ู    กรรมการ 
      5.6 นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่  
 1. ควบคุมเครื่องเสียง และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. งานอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  
    6.1 นางจินตนา  จูมสีสิงห์   รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
    6.2 นางอทิตยา  หิรัญวงศ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    6.3 นางวัฒนประภา  เจรญิศร   ครชู านาญการ   กรรมการ 
    6.4 นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง  คร ู    กรรมการ 
    6.5 นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    6.6 นางสาวจันทร์จิรา  บสุุวะ   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    6.7 นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร   คร ู    กรรมการ 
    6.8 นางสาวสุรินทร์  ดินวงศ์   ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที่ 

 ๑. ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
 ๒. งานอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย และควบคุมกำรตรวจสำรเสพติด  
    7.1 นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์   คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
    7.2 นางอรุณี   ถมยางกูร   ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
    7.3 นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    7.4 นางมธุริน เทียนวรรณ   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
    7.5 นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
    7.6 นางนทีกานต์  เพิ่มชาติ   ครชู านาญการ   กรรมการ 
    7.7 นางขวัญใจ  เขียนเสมอ   ครูช านาญการ   กรรมการ 
    7.8 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น       กรรมการ 
    7.9 นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    7.10 นายปวีณ  กล้ารบ   ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที่  

๑.  ควบคุม ดูแลการตรวจสารเสพติดใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 
๒.  ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนระหว่างด าเนินกิจกรรม 
๓.  งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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8. คณะกรรมกำรจัดเลี้ยง 
    8.1 นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน  คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
    8.2 นางสาวดลรญา  ไชยขาล   คร ู    กรรมการ 
    8.3 นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง  คร ู    กรรมการ 
    8.4 นางสาววิริญญา  ศรีเก้ือกลิ่น  คร ู    กรรมการ 
    8.5 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    8.6 นางสาวอารีรัตน์ กัลยา   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
    8.7 นางแววนภา นีระมนต์   นักการภารโรง   กรรมการ 
    8.8 นางสาวเนตรดาว สานประเสริฐ  นักการภารโรง   กรรมการ 
    8.9 นางสุรี กาลมาศ    นักการภารโรง   กรรมการ 
    8.10 นายณัฏฐ์  หาญพละ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  -  ด าเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันและอาหารว่าง ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ให้การอบรม 
               ในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  
    9.1 นายรณชัย  กิ่งแก้ว   ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
    9.2 นายธนาคาร  มีสุข   คร ู    กรรมการ 
    9.3 นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ  คร ู    กรรมการ 
    9.4 นายวิฑูรย์  ระดาบุตร   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    9.5 นางสาวอารีรัตน์  กัลยา   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ  
    9.6 นางสาวจันทรา  จรเด็จ   ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
 

มีหน้ำที่  
 1.  จัดท าแบบประเมินผล และด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประเมนิผลกิจกรรม  
 2.  สรุปผลการประเมินผล และรวบรวมเข้ารูปเล่ม เพื่อเสนอฝ่ายบริหารต่อไป  
 3. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
         ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุมปรึกษาหารือ  เตรียมการด าเนินงานให้
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและทางราชการสืบไป  
    
                               สั่ง  ณ  วันที่  17  มิถุนายน   พ.ศ. 2565  
 

                                                            
(นางณัฐชา จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
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