
 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศกัยภำพผู้เรียนด้ำนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
........................................................ 

  ด้วยงานนักศึกษาวิชาทหาร  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ ๑4 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  
อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือให้การด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้                
 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 

๑.๑  นางณัฐชา   จันทร์ดา  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ       ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  นางจินตนา  จูมสีสิงห์          รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑.๓  นายสุบิน              สุขเดช           รองผู้อ านวยการช านาญการ       กรรมการ 
๑.๔  นายปริญวัฒน์        ถมกระจ่าง รองผู้อ านวยการช านาญการ       กรรมการ 
๑.๕  นายแกล้วปราการ   ฟักแก้ว           รองผู้อ านวยการ                            กรรมการ 
๑.๖  นายณัฏฐ ์            หาญพละ คร ู          กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้การสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานทั้งหมด 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
          ๒.๑  นายปวีณ               กล้ารบ           ครูช านาญการ            ประธานคณะกรรมการ 

๒.๒  นายซาราวรรณ์       พุทธรักษ์         คร ู  กรรมการ 
๒.๓  นางนงคน์ิภัส โภคินดิษย์สกุล  ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๔  นางระพีพรรณ        มูสิกอุปถัมภ์     ครูช านาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๕  นางทิพยาดา          ถิรนัยเตชทัต     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๒.๖  นายณัฏฐ์              หาญพละ         คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ 1.  ประชุมวางแผนด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในการด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
3. จัดท าเอกสารและรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ 
4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

 
 
 
 



~ ๒ ~ 

 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร 

๓.๑  นายณัฏฐ์              หาญพละ          คร ู     ประธานคณะกรรมการ 
๓.๒  นายซาราวรรณ์       พุทธรักษ์  คร ู                       กรรมการ 
๓.๓  นายปวีณ              กล้ารบ             ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ ๑.  จัดท าเอกสารที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม  หนังสือขอบคุณ  ค าสั่ง  และก าหนดการ 
  2.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 

4.๑  นางระพีพรรณ       มูสิกอุปถัมภ์       ครูช านาญการพิเศษ  ประธานคณะกรรมการ 
4.๒  นางสาวสภุัคสร เนยสูงเนิน       คร ู    กรรมการ 
4.3  นายพงศ์กร  พลูชัยวัฒนะ       ครูผู้ชว่ย   กรรมการ 
4.4  นางสาวชนากานต์     วเิศษ             คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่1.  ด าเนินพิธีการตามข้ันตอนตามหลักของการปฏิบัติงาน 
           2.  จัดเตรียมพาน ค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิด-ปิดงาน 
           3.  เป็นพธิีกรด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการ 

 4.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่

๕.๑  นายปวีณ              กล้ารบ           ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
๕.๒  นายสิทธิพร      บุญล้อม  คร ู    กรรมการ 
5.๓  นายซาราวรรณ์       พุทธรักษ์  คร ู    กรรมการ   
๕.๔  นายไวฑูรย์            มินจันทึก          คร ู    กรรมการ 
๕.๕  นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์   คร ู    กรรมการ 
๕.๖  นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์  คร ู    กรรมการ 
๕.๗  นางสาวดลรญา  ไชยขาล  คร ู    กรรมการ 
๕.๘  นางสาวสภุัคสร  เนยสูงเนิน  คร ู    กรรมการ 
๕.๙  นายกานต์กิตติ  ชื่นกลิ่นธูป  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
5.6  นักการภารโรงทุกคน             กรรมการ 
๕.7  นายณัฏฐ์            หาญพละ            คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 1.  จัดเตรียมหอประชุมอ่ิมเอิบเพ่ือจัดโครงการ ให้เรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมที่จะด าเนินกิจกรรม 
           2.  จัดท าป้าย “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร” 
           3.  จัดท าโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะประกอบพิธีเปิด-ปิด 
           4.  จัดเตรียมเก้าอ้ีส าหรับครู ชุดรับแขก และแท่นประธานพูดบนเวที 
           5.  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับนักเรียนรายงานตัว บริเวณด้านหน้าหอประชุมอ่ิมเอิบ 
  6.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



~ ๓ ~ 

 
6. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
  6.๑  นายไวฑูรย์            มินจันทึก         คร ู    ประธานคณะกรรมการ 

๖.๒  นางสาวเสาวนีย ์  บุญประสพ       ครชู านาญการ   กรรมการ 
๖.๓  นางสาวเบญจมาศ    ชศูรี          คร ู    กรรมการ 
๖.๔  นางกิตติ์รวี            ชยัอนันต์วรนาถ ครู    กรรมการ 
๖.๕  นายปิยะณัฐ           ปญัญารักษ์ คร ู    กรรมการ 

 6.๖  นางสาวสชุาวดี        มณีวรรณ์ คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 6.๗  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/6 จ านวน 4 คน 
 
มีหน้ำที่ ๑.  จัดติดตั้งเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในพิธีเปิด ณ  
      หอประชุมอ่ิมเอิบโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

๒.  บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ตกแต่งและจัดเรียงรูปภาพให้สวยงามส่งให้ฝ่ายประเมินผลเพ่ือ 
     สรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหาร             

 ๒.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
 7.๑  นางจินตนา  จมูสีสิงห์  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 

7.๒  นางอทิตยา  หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7.๓  นางวัฒนประภา เจริญศร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
7.4  นางสาวกันต์ฤทัย    ศิลารักษ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7.5  นางสาวสุกัญญา ต้นไทร  คร ู    กรรมการ 
7.6  นางสาวกรกนก เนตรสว่าง คร ู    กรรมการ 
๗.๗  นางสาวจันทร์จิรา   บสุวุะ              ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7.๘  นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ   

 
มีหน้ำที่ ๑.  ด าเนินการเบิก – จ่าย เงินค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 

๒.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเลี้ยง 
 ๘.๑  นางสาวสภุัคสร เนยสูงเนิน         คร ู    ประธานคณะกรรมการ 

๘.2  นางสาววริิญญา ศรีเก้ือกลิ่น        คร ู    กรรมการ 
๘.3  นางสาวกรกนก เนตรสว่าง         คร ู    กรรมการ 
๘.4  นายวิฑูรย์  ระดาบุตร          คร ู    กรรมการ 
๘.6  นายณัฏฐ์             หาญพละ          คร ู     กรรมการและเลขานุการ   

 
มีหน้ำที่ ๑.  จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียน ครู และวิทยากร 

2.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 



~ ๔ ~ 

 
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน 

9.๑  นายณัฏฐ์              หาญพละ         คร ู    ประธานคณะกรรมการ 
9.๒  นายซาราวรรณ์       พุทธรักษ์ คร ู    กรรมการ 
9.๓  นายปวีณ              กล้ารบ          ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหน้ำที่ ๑. ประสานงานกับวิทยากร จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 จังหวัดชลบุรี 

๒. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 10.๑  นางนงคน์ิภัส โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ  ประธานคณะกรรมการ 
 10.๒  นายไวฑูรย์         มินจันทึก          คร ู    กรรมการ 
 10.๓  นางสาวเบญจมาศ ชูศรี  คร ู    กรรมการ 

10.๔  นางสาวดวงดาว   หนอ่แก้ว    คร ู    กรรมการ 
 10.๕  นายณัฏฐ์           หาญพละ          คร ู    กรรมการ 
 10.๖  นางสุพักตร์         ค าภา              ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่1.  จัดท าแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม  
           2.  รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
           3.  จัดท ารูปเล่มเสนอฝ่ายบริหาร 
           4.  งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีต่อนักเรียน
และทางราชการสืบไป 
 

                สั่ง ณ วันที่  ๖  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖5 
                                                   
 

                                                      
          (นางณัฐชา จันทร์ดา) 

                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 
 
 
 

 

 

 


