
                                                              ค ำส่ังโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม
                                                                     ท่ี 170/ 2565
                          เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำครูสู่ควำมเป็นครูมืออำขีพในศตวรรษท่ี 21
                                                         กิจกรรมศึกษำดูงำน ประจ ำปี 2565

                  ด้วยทางโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 กจิกรรมศึกษาดูงาน
         "เปิดสมองครู สู่สมองเด็ก ก้านทัน EEC" โดยน าคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานโครงการไร่ของพ่อ Young Farmer 
         และศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกท่ี 17 ในระหว่างวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดกาญจบุรี เพ่ือให้การด าเนิน
         การตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดังน้ี

   1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
1.1 นางณัฐชา จันทร์ดา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการ

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
1.2 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการพิเศษ
1.3 นายสุบิน สุขเดช ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการ
1.4 นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการ
1.5 นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ กรรมการ

วิทยฐานะ -
1.5 นางจันทิมา อุทัยกลม ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

  มีหน้ำท่ี ดูแล ให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยควำมสะดวกกับทุกฝ่ำย

   2. คณะบุคลำกรผู้ไปศึกษำดูงำน
2.1 นางณัฐชา จันทร์ดา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
2.2 นางจินตนา จูมสีสิงห์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการพิเศษ
2.3 นายสุบิน สุขเดช ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการ
2.4 นายปริญวัฒน์ ถมกระจ่าง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยช านาญการ
2.5 นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ

วิทยฐานะ -

----------------------------------------------------------
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2.6 นำงสุเนตรำ เกล้ียงอุทธำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.7 นางสาวดวงดาว หน่อแก้ว ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.8 นำงไพวรรณ สุขปำนเจริญ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.9 นำงอทิตยำ หิรัญวงศ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.10 นำงสำวชนำกำนต์ วิเศษ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.11 นำงสำวนวรัตน์ ลำภชน ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.12 นำยธนำคำร มีสุข ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.13 นำงสำวจันทรำ จรเด็จ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.14 นำยวุฒิพงษ์ เข็มด้วง ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.15 นำงพรเรียง ก๋งแก้ว ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.16 นำงนงค์นิภัส โภคินดิษย์สกุล ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.17 นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.18 นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.19 นำยซำรำวรรณ์ พุทธรักษ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.20 นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ  - 

2.21 นำงสิริกร บุญเลิศ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
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2.22 นำงสำวสุชำวดี มณีวรรณ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ  - 

2.23 นำงจันทิมำ อุทัยกลม ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.24 นำงสุพัตกร์ ค ำภำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.25 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงนิตยำ แปงกำริยำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.26 นายรณชัย ก่ิงแก้ว ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.27 นำงจำรุวรรณ โดยอำษำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.28 นางสาวปวิตรา วินทะชัย ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.29 นางสาวศิวรักษ์ อัครจันทร์ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.30 นางสาวรัตติกาล ทวีรัตน์ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.31 นางสาวนิชาภัทร ตุริยะกุล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -

2.32 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.33 นำงสำวเสำวนีย์ บุญประสพ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.34 นางขวัญใจ เขียนเสมอ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.35 นางกิตต์ิรวี ชัยอนันต์วรนาถ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.36 นางสาวรัตติยา โลแพทย์ ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -

2.37 นำงสำวจันทร์จิรำ บุสุวะ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.38 นำงนฤพร ภักดี ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.39 นำงณัฐกมล ทองไทย ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ
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2.40 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.41 นางวิลาวัลย์ พรไชยา ต าแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.42 นำงสำวนิธิมำ นิสัยกล้ำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.43 นำงสำวเพ็ญรดี กรเสนำะ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.44 นำงสำวปฏิมำกำญจน์ แสนโสภำวัน ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.45 นำงสำวสุพัตรำ ชัยจันทร์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -
2.46 นำงสำวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนำ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.47 นำยปวีณ กล้ำรบ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.48 นำยกำนต์กิตติ ช่ืนกล่ินธูป ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.49 นำยปรเมศวร์ ท่ำดี ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.50 นำยพีรยุทธ เหมนวล ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.51 นำงระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

2.52 นำงสำวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.53 นำงวัฒนประภำ เจริญศร ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.54 นำยสิทธิพร บุญล้อม ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.55 นำงสำวสุภัคสร เนยสูงเนิน ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.56 นำงสำวดลรญำ ไชยขำล ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -
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2.57 นำงสิริกำนต์ มำย้ิม ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.58 นำยทรงพล บูรณะสุข ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.59 นำยพรมภร แสนศรีแก้ว ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.60 นำงกัลยำณี อุบลโรจน์รัศมี ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.61 นำงนทีกำนต์    เพ่ิมชำติ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

2.62 นำยณัฏฐ์ หำญพละ ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.63 นำงสำวชุติกำญจน์ แก้วสมสิน ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.64 นำงสำววิริญญำ ศรีเก้ือกล่ิน ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.65 นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

2.66 นำยพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

2.67 นำงธัญชนก ประสำนวงค์ ต าแหน่ง ครูธุรการ

2.68 นำงพัสสุดำ เรืองวัฒนำนนท์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ

2.69 นำงสำวกันยำรัตน์ จันทร์มณี ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ

2.70 นำงสำวอำรีรัตน์ กัลยำ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ

2.10 นำงประไพ ศรีสุวรรณ ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีธุรการ

มีหน้ำท่ี 1. เดินทางไปศึกษาดูงานในระหว่างวันท่ี 19 -20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
2. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

   3. คณะกรรมกำรฝ่ำยติดต่อประสำนงำน

3.1 นำงจินตนำ จูมสีสิงห์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ

3.2 หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระฯ กรรมการ

3.3 นำงจันทิมำ อุทัยกลม ต าแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
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มีหน้ำท่ี 1. ติดต่อประสานงานสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาดูงานโครงการไร่ของพ่อ Young Smart Farmer และศูนย์การเรียนรู้

   มณฑลทหารบกท่ี 17 ในระหว่างวันท่ี 19 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

2. จัดเตรียมของท่ีระลึก

3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

   4. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร และฝ่ำยโสตทัศนศึกษำและงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ

4.1 นำงระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ต าแหน่ง ครู ประธานคณะกรรมการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ
4.2 นำงสำวชนำกำนต์ วิเศษ ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ -

4.3 นำงสำวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ -

4.4 นำยพงศกรณ์ พูลชัยวัฒนะ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำท่ี 1. ด าเนินการเป็นพิธีกรไปตามก าหนดการ

2. บันทึกภาพกิจกรรม และจัดท า Obec line

3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

   5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน

5.1 นำงจินตนำ จูมสีสิงห์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ

วิทยฐานะ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ
5.2 นำงอทิตยำ หิรัญวงศ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

5.3 นำงวัฒนประภำ เจริญศร ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการ

5.4 นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ -

5.5 นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ -

5.6 นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ

วิทยฐานะ -

5.7 นำงสำวจันทร์จิรำ บุสุวะ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย กรรมการ

วิทยฐานะ -

5.8 นำงพัสสุดำ เรืองวัฒนำนนท์ ต าแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ

5.9 นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการ
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มีหน้ำท่ี  1. เบิก - จ่าย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการฯ

 2. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

   6. คณะกรรมกำรประเมินผล
6.1 นำงจันทิมำ อุทัยกลม ต าแหน่ง ครู ประธานคณะกรรมการ

วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ

6.2 นำงสำวดวงดำว หน่อแก้ว ต าแหน่ง ครู กรรมการ

วิทยฐานะ -

6.3 นำงสำวรัตติกำล ทวีรัตน์ ต าแหน่ง ครู กรรมการและเลขานุการ

วิทยฐานะ -

มีหน้ำท่ี สรุปประเมินผลการด าเนินการตามโครงการฯ เสนอผู้บริหารตามล าดับข้ัน

ให้บุคลากรท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสืบไป

           ส่ัง  ณ  วันท่ี  1 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

                   (นางณัฐชา  จันทร์ดา)
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม


