
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
  ที ่ 162 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 ------------------------------------------ 

             ด้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  ได้จัดกิจกรรมศึกษานอกแหล่งเรียนรู้ ณ 
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑.๑ นางณัฐชา  จันทร์ดา ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒ นางจินตนา  จูมสีสิงห ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๓ นายสุบิน   สุขเดช รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
๑.๔ นายปริญวัฒน์    ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการ 
๑.๕ นายแกล้วประการ  ฟักแก้ว รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
๑.๖ นางนทีกานต์   เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหน้าที่ 
เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้เกิดความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
          ๒.๑  นำงนทีกำนต์ เพ่ิมชำติ  ครูช ำนำญกำร          ประธำนคณะกรรมกำร 

๒.๒  นำงสำวสุรินทร์พร   ดินวงศ์           ครูช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๒.๓  นำงสำวศิวรักษ ์   อัคจันทร์        ครู                                    กรรมกำร 
๒.๔  นำงสำวพัชรินทร์     หลงชิน           ครู                                    กรรมกำร 
๒.๕  นำงสำวนิชำภัทร     ตุรยิะกุล          ครูผู้ช่วย            กรรมกำร 
๒.๖  นำงสำวปฏิมำกำญจน์ แสนโสภำวัน   ครชู ำนำญกำร           กรรมกำร 
๒.๗  นำงณัฐกมล  ทองไทย          ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๘  นำงสำวเบ็ญจมำภรณ์ บุญสร้อย        คร ู           กรรมกำร 
๒.๙  นำงกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนำถ ครชู ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงสำวสชุำวดี      มณีวรรณ์  คร ู           กรรมกำร 
๒.๑๑ นำยกำนต์กิตติ      ชื่นกลิ่นธูป        ครูผู้ช่วย            กรรมกำร 
๒.๑๒  นำงวัลยล์ิกำ คงสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๑๓  นำงสำวสภุัคสร    เนยสูงเนิน        ครู                                    กรรมกำร 
๒.๑๔  นำงขนิษฐำ วรรณสวำท     ครูช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๑๕  นำยวิฑูรย ์ ระดำบุตร    ครูผู้ช่วย           กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงสำวจันทรำ     จรเด็จ    ครูช ำนำญกำร            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                                                                                                             



มีหน้าที่ 
๑. ประชุมวางแผน จัดท าก าหนดในการด าเนินการ 
๒. ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการ  
๓. อ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ 
๓.๑ นางจินตนา  จูมสีสิงห ์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
๓.๒ นางอทิตยา  หิรัญวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๓ นางวัฒนประภา  เจริญศร ครูช านาญการ กรรมการ 
๓.๔ นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง คร ู กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร คร ู กรรมการ 
๓.๖ นางสาวกันต์ฤทัย  ศิลารักษ์ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๓.๗ นางสาวจันทร์จิรา  บุสวุะ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๓.๘ นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  

๑. ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
          ๒. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าใบงานประกอบกิจกรรม 
๔.๑ นางนทีกานต์   เพ่ิมชาติ ครูช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
๔.๒ นางณัฐกมล   คงไทย ครูช านาญการ กรรมการ 
๔.๓ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์ ครชู านาญการ  กรรมการ 
๔.๔ นำงสำวเบ็ญจมำภรณ์ บุญสร้อย  คร ู กรรมการ 

    ๔.๕ นางสาวนิชาภัทร   ตุริยะกุล        ครูผู้ช่วย         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
         ๑. ประชุมวางแผนจัดท าใบงานประกอบกิจกรรม 
         ๒. เก็บรวบรวมประกอบรูปเล่ม 
         ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารบัญชีรายชื่อนักเรียน 
 

มี
หน้าที่  
       
๑.  จัดท ารายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม 
       ๒.  จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกิจกรรม 
       ๓.  อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๕.๑ นางขนิษฐา          วรรณสวาท ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวศิวรักษ์      อัคจันทร์ คร ู กรรมการ 
5.3  นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์ ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

๖.๑  นางสาวศิวรักษ์  อัคจันทร์ คร ู ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวนิชาภัทร  ตุริยะกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
๖.๓ นางกิตติ์รวี        ชัยอนันต์วรนาถ ครูช านาญการ กรรมการ           

                           



 
 

มีหน้าที่ 
       ๑. จัดหายาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจ ารถ 
       ๒. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 

       ๗.๕ นางสาวพัชรินทร์     หลงชิน         คร ู          กรรมการ 
       ๗.๖ นายกานต์กิตติ      ชื่นกลิ่นธูป           ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
       ๗.๗ นายวิฑูรย์           ระดาบุตร         ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
       ๗.๘ นางสาวจันทรา        จรเด็จ         ครูช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ 
        ๑. จัดหาอาหารและเครื่องดื่ม 
        ๒. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย      

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายดูแลนักเรียนประจ ารถ 
 

รถคันท่ี ๑ 
๑.๑ นางสาวสุรินทร์พร     ดนิวงศ์ 
๑.๒ นางสาวศิวรักษ์         อัคจันทร์ 

รถคันท่ี ๒ 
๒.๑ นางสาวพัชรินทร์       หลงชิน 
๒.๒ นางสาวนิชาภัทร       ตุริยะกุล 

รถคันท่ี ๓ 
๓.๑  นางนทีกานต์              เพ่ิมชาติ 
๓.๒  นางสาวปฏิมากาญจน์   แสนโสภาวรรณ 

รถคันท่ี ๔ 
๔.๑  นางณัฐกมล              ทองไทย 
๔.๒  นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย 

รถคันท่ี ๕ 
๕.๑ นางสาวจันทรา        จรเด็จ 
๕.๒ นางกิตติ์รวี             ชยัอนันต์วรนาถ 

รถคันท่ี ๖ 
๖.๑ นางสาวสุชาวดี         มณีวรรณ์ 
๖.๒ นายกานต์กิตติ          ชืน่กลิ่นธูป 

รถคันท่ี ๗ 
๗.๑ นางวัลย์ลิกา         คงสวัสดิ์ 
๗.๒ นางสาวสุภัคสร      เนยสูงเนิน 

รถคันท่ี ๘ 
นางขนิษฐา                วรรณสวาท 
นายวิฑูรย์                  ระดาบุตร 

 

มีหน้าที่ 
       ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนร่วมกิจกรรม ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
       ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

                                                                                                                                                                                                           

๖.๔ นายวิฑูรย์    ระดาบุตร ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

๗.๑  นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน คร ู ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวสุรินทร์พร   ดินวงศ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
๗.๓ นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ กรรมการ 
๗.๔ นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  บุญสร้อย คร ู กรรมการ 



๙. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 

 

มีหน้าที่ 
        ๑. บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม 
        ๒. ด าเนินการรวบรวมภาพกิจกรรมให้กับฝ่ายประเมินผล เพ่ือสรุปรายงานต่อฝ่ายบริหาร 
        ๓. จัดเตรียม/ออกแบบป้ายไวนิลกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
        ๔. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑๐.๑  นางสาวจันทรา  จรเดจ็ ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 
๑๐.๒  นางขนิษฐา  วรรณสวาท ครชู านาญการ กรรมการ 
๑๐.๓  นางสาวพัชรินทร์  หลงชิน คร ู กรรมการ 
๑๐.๔  นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
        ๑. เตรียมแบบส ารวจขอ้มูลและด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประเมินผลกิจกรรมจากครู และนักเรียน 
        ๒. สรุป ประเมินผล และรวบรวมเป็นรูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร 
        ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย มีการประชุมปรึกษาหารือ เตรียมการ และด าเนินการให้
เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อนักเรียน และโรงเรียนต่อไป 
 
                               สั่ง ณ วันที่ 2๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 (นางณัฐชา  จันทร์ดา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

๙.๑ นางสาวสุชาวดี        มณีวรรณ์ คร ู ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางกิตติ์รวี  ชัยอนันต์วรนาถ ครชู านาญการ กรรมการ 
๙.๓ นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 


