
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที ่163/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรม ลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น   

 

****************************************************************************************************** 
            เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรม ลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียน 
สัตหีบวิทยำคม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.2565 ณ ชำยหำดบ้ำนอ ำเภอ ต ำบล 
นำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 นำงณัฐชำ    จันทร์ดำ  ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะกรรมกำร     
 1.2 นำงจินตนำ  จูมสีสิงห ์  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 1.3 นำยสุบิน     สุขเดช  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร กรรมกำร 
 1.4 นำยปริญวัฒน์ ถมกระจ่ำง  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร กรรมกำร 
 1.5 นำยแกล้วปรำกำร ฟักแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 1.6 นำงอรุณี  ถมยำงกูร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร        

มีหน้าที ่   ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ให้กำรสนับสนุน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นำงอรุณี  ถมยำงกูร  ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
2.2 นำงนพมำศ  ชัยวรกุล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
2.3 นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล คร ู    กรรมกำร 
2.4 นำงสำวกรกนก  เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำร 
2.5 นำยปิยะณัฐ  ปัญญำรักษ์ คร ู    กรรมกำร 
2.6 นำยธนำคำร  มีสุข  คร ู    กรรมกำร 
2.7 นำยซำรำวรรณ์  พุทธรักษ์ คร ู    กรรมกำร 
2.8 นำงสิริกำนต์  มำยิ้ม  คร ู    กรรมกำร 
2.9 นำงสำวรัตติยำ  โลแพทย์ คร ู    กรรมกำร 
2.10 นำงสำวกันต์ฤทัย  ศิลำรักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.11 นำยพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.12 นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสวุะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.13 นำยปรเมศวร์ ท่ำดี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.14 นำงสำวสุพัตรำ  ชัยจันทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
2.15 นำยสิปปวชิญ์ ฤทธิมนตรี นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 
2.16 นำงสำวปทุมวดี  ทองชิต คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่    
1. ประชุมวำงแผนด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น ให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
2. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย                                                      

                                                                                                                  
 



๒ 
  

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 3.1 นำงสำวนพมำศ  ชัยวรกุล   ครูช ำนำญกำร   ประธำนคณะกรรมกำร 
 3.2 นำงสำวกันฤทัยต์  ศิลำรักษ์ ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
 3.3 นำงสำวกรกนก  เนตรสว่ำง  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่    

1. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวให้โอวำทของประธำนในพิธีเปิด 
2. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 4.1 นำยปิยะณัฐ  ปัญญำรักษ์  คร ู    ประธำนคณะกรรมกำร 
 4.2 นำยธนำคำร  มีสุข  คร ู    กรรมกำร 
 4.3 นำยซำรำวรรณ์  พุทธรักษ์ คร ู     กรรมกำร 
 4.4 นำยพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4.5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 3 คน 

มีหน้าที ่    
1. จัดติดตั้งเครื่องขยำยเสียงและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในพิธีเปิด 

ณ อำคำรโดมรวมใจโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
2. บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ตกแต่งและจัดเรียงรูปภำพให้สวยงำมส่งให้ฝ่ำยประเมินผล

เพ่ือสรุปรำยงำนเสนอฝ่ำยบริหำร 
3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียน 
5.1 นำงอรุณี  ถมยำงกูร  ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
5.2 นำงนพมำศ  ชัยวรกุล  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5.3 นำงสำวปทุมวดี  ทองชิต  คร ู    กรรมกำร 
5.4 นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล คร ู    กรรมกำร 
5.5 นำงสำวกรกนก  เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำร 
5.6 นำยปิยะณัฐ  ปัญญำรักษ์ คร ู    กรรมกำร 
5.7 นำยธนำคำร  มีสุข  คร ู    กรรมกำร 
5.8 นำยซำรำวรรณ์  พุทธรักษ์ คร ู    กรรมกำร 
5.9 นำงสิริกำนต์  มำยิ้ม  คร ู    กรรมกำร 
5.10 นำงสำวรัตติยำ  โลแพทย์ คร ู    กรรมกำร 
5.11 นำงสำวกันต์ฤทัย  ศิลำรักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5.12 นำยพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5.13 นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสวุะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5.14 นำงสำวสุพัตรำ  ชัยจันทร์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5.15 นำยสิปปวชิญ์ ฤทธิมนตรี นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำร 

 5.16 นำยปรเมศวร์ ท่ำดี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่    

1. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรท ำกิจกรรม และกำรเดินทำงไป – กลับ 
2. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย                                                      
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๖. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
    6.1 นำงสิริกำนต์  มำยิ้ม  คร ู    ประธำนคณะกรรมกำร 
    6.2 นำงสำวรัตติยำ โลแพทย์  คร ู    กรรมกำร 
    6.4 นำยประเมศวร์  ท่ำดี  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
    6.3 นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสวุะ ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
    6.4 นำยสิปปวิชญ์  ฤทธิมนตรี นักศึกษำฝึกสอน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่    
1. จัดเตรียมยำและเวชภัณฑ์ 
2. ปฐมพยำบำลและจ่ำยยำให้แก่นักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่เจ็บป่วยและได้รับบำดเจ็บ 
3. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน 
    7.1 นำงอรุณี  ถมยำงกูร  ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
    7.2 นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล  คร ู    กรรมกำร 
    7.4 นำงสำวปทุมวดี  ทองชิต  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่    
1. ประสำนงำนกับเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน ต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
2. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 8.1 นำงจินตนำ  จูมสีสิงห ์  รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนคณะกรรมกำร 
 8.2 นำงอทิตยำ  หิรัญวงศ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 8.3 นำงสำวสุกัญญำ  ต้นไทร  คร ู    กรรมกำร 
 8.4 นำงสำวกรกนก  เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำร 
 8.5 นำงสำวกันต์ฤทัย  ศิลำรักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 8.6 นำงสำวจันทร์จิรำ  บุสวุะ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
 8.7 นำงพัสสุดำ  เรืองวัฒนำนนท์ พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 
 8.8 นำงสำวสุรินทร์พร  ดินวงศ์ ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่    
1. ด ำเนินกำรเบิก – จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรกิจกรรม 
2. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 9.1 นำงอรุณี  ถมยำงกูร  ครูเชี่ยวชำญ   ประธำนคณะกรรมกำร 
 9.2 นำงสำวปทุมวดี  ทองชิต  คร ู    กรรมกำร 
 9.3 นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล  คร ู    กรรมกำร 
 9.4 นำงสำวสุพัตรำ  ชัยจันทร์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร         

มีหน้าที ่    
1. จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
2. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลกำรประเมินกิจกรรม ลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น 
3. จัดท ำรูปเล่มเสนอฝ่ำยบริหำร 
4. งำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย                                                        
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ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดผลดีต่อ
นักเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

 
สั่ง ณ วันที่  22  กรกฎำคม  พ.ศ.2565 

 

 
(นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ) 

ผูอ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
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ก าหนดการ 
กิจกรรม ลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น 

โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ร่วมกับเทศบำลต ำบลนำจอมเทียน 
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยำยน พ.ศ.2565 ณ ชำยหำดบ้ำนอ ำเภอ ต ำบลนำจอมเทียน อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
เวลำ  12.20 – 16.00 น.  -   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 พร้อมกันที่อำคำรโดมรวมใจ 

- พิธีเปิดกิจกรรมลูก ม.2 จิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกับเทศบำลต ำบลนำจอม
เทียน ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 เดินทำงออกจำกโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
- นักเรียนและคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ร่วมใจพัฒนำชำยหำดบ้ำน

อ ำเภอ 
- เดินทำงกลับโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 


