
 
 

 

 

                                                     ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
                                                             ที ่ 1/ 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดมทรัพย์ส ำหรับทุนกำรศึกษำ และเลี้ยงพระวันสถำปนำโรงเรียน 
---------------------------------------------------------- 

 
 ด้วยวันที่ 22 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โรงเรียนได้มีการระดม
ทรัพย์ส าหรับทุนการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี ที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสาและ
นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 22 
มกราคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
       1.1  นายสมพงษ ์ มะใบ   ต าแหน่ง   ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ 
                           สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                1.2  นางณัฐชา จันทร์ดา          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานคณะกรรมการ            
                                                           วิทยฐานะ  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
           1.3  นายสุบิน           สุขเดช          ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ             กรรมการ                    
                                                           วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการ 
             1.4  นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว          ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ             กรรมการ                    
                                                           วิทยฐานะ  - 
               1.5 นางจินตนา จูมสีสิงห์     ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ           กรรมการและเลขานุการ                    
                                                           วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                 1.6 นางจันทิมา  อุทัยกลม       ต าแหน่ง   ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                    
                                                           วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ  
 มีหน้ำที ่    ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

                 2.1 นางณัฐชา        จันทร์ดา      ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการ           ประธานคณะกรรมการ   
                                                                วิทยฐานะ    ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
         2.2 นายแกล้วปราการ  ฟักแก้ว      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   รองประธานคณะกรรมการ  

       วิทยฐานะ  - 
                 2.3 นายสุบิน  สุขเดช      ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ  

       วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการ 
  2.4 นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ   ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
  2.5 นางอรุณี    ถมยางกูร      ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครเูชี่ยวชาญ 
  2.6 นางมธุริน      เทียนวรรณ    ต าแหน่ง  คร ู            กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
 



๒ 

 
              2.7 นางทิพยาดา       ถิรนัยเตชทัต    ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 

        วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
       2.8 นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 

        วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
       2.9 นางขวัญใจ  เขียนเสมอ  ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
           วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
              2.10 นางจันทิมา  อุทัยกลม     ต าแหน่ง  คร ู              กรรมการ 
           วิทยฐานะ  ครูช านาญการพเิศษ 
        2.11 นายรณชัย  กิ่งแก้ว        ต าแหน่ง  คร ู              กรรมการ 
           วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
             2.12 นางจินตนา  จูมสีสิงห์        ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ       กรรมการและเลขานุการ  

        วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
               2.13 นางธัญชนก  ประสานวงค์    ต าแหน่ง  ครธูุรการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  มีหน้ำที ่

1. ประชุม วางแผนการด าเนินการ 
2. จัดพิมพ์หนังสือและประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครู นักเรียน บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และศิษย์เก่า            
    ในโรงเรียนร่วมระดมทรัพย์ทุนการศึกษา 
3. งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 3. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  
    3.1 นายสุบิน     สุขเดช        ต าแหน่ง      รองผู้อ านวยการ       ประธานคณะกรรมการ 

       วิทยฐานะ      รองผู้อ านวยการช านาญการ 
 3.2 นายสิทธิพร    บุญล้อม     ต าแหน่ง       คร ู                      รองประธานคณะกรรมการ 
 3.3 นางสาวปวิตรา     วินทะชัย     ต าแหน่ง       คร ู                      กรรมการ 
 3.4 นางสาวศิวรักษ ์     อัครจันทร์     ต าแหน่ง       คร ู                      กรรมการ 

  3.5 นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์     ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการ 
             3.6 นายบุญเชิด  ค างาม       ต าแหน่ง  คร ู         กรรมการ 
              3.7 นายนิรวิทย ์  หวานทอง  ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 
          3.8 นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน  ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการ 

 3.9 นางรัตนาภรณ์     เรืองนุช     ต าแหน่ง       คร ู    กรรมการ 
 3.10 นางสาวพัชรินทร ์    หลงชิน     ต าแหน่ง       คร ู    กรรมการ 
 3.11 นางสาวนิชาภัทร     ตุริยะกุล     ต าแหน่ง       ครผูู้ชว่ย     กรรมการ 
 3.12 นางประไพ     ศรีสุวรรณ     ต าแหน่ง       เจ้าหน้าที่เอกสารฯ     กรรมการ  

               3.13 นักการภารโรงทุกคน                                     กรรมการ 
               3.14 นางสาวดลรญา   ไชยขาล    ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 

                มีหน้ำที ่
                 1. จัดเตรียมสถานที ่ที่ใช้ในการท าบุญ ณ หอประชุมอ่ิมเอิบ 
                 2. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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   4.  คณะกรรมกำรต้อนรับ  และติดต่อประสำนงำนแขกรับเชิญของโรงเรียน 

                  4.1 นางจินตนา        จูมสสีิงห์      ต าแหน่ง      รองผู้อ านวยการ           ประธานคณะกรรมการ   
                                                                วิทยฐานะ    รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
                4.2 นางจันทิมา  อุทัยกลม     ต าแหน่ง  คร ู                          รองประธานคณะกรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครชู านาญการพิเศษ     
              4.3 นางวิลาวัลย์  พรไชยา     ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
              4.4 นางก่ิงแก้ว  ศิริโชคชัย     ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
          4.5 นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล  ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
     4.6 นางสุพักตร์  ค าภา             ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
                4.7 นายรณชัย  กิ่งแก้ว           ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
           4.8 นางสิริกร  บุญเลิศ          ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการและเลขานุการ  

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
         4.9 นางสาวรัตติกาล   ทวีรัตน์          ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

       
              มีหน้ำที ่

1. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงาน 
2. ประสานงานแขกรับเชิญเกี่ยวกับรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ และจ านวนผู้ที่จะมาร่วมงาน 

       3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และรักษำควำมปลอดภัย 

                 5.1 นายแกล้วปราการ      ฟักแก้ว            ต าแหน่ง      รองผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ  
                                                                       วิทยฐานะ    - 
                5.2 นายรณชัย   กิ่งแก้ว          ต าแหน่ง  คร ู              รองประธานคณะกรรมการ 
                                                      วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
               5.3 นายปวีณ  กล้ารบ          ต าแหน่ง  คร ู                กรรมการ  

         วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
               5.4 ยามรักษาความปลอดภัย                                                             กรรมการ 
               5.5 นายนิรวิทย์   หวานทอง        ต าแหน่ง  คร ู              กรรมการ  
                5.6 นายซาราวรรณ์   พุทธรักษ์        ต าแหน่ง  คร ู              กรรมการและเลขานุการ 

             มีหน้ำที ่
1. ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับจอดรถยนต์ของแขกท่ีมาร่วมงาน และดูแลด้านการจราจร 

                2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 
 



๔ 

 
  

         6. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร และเครื่องดื่ม 
 6.1 นายสุบิน      สุขเดช     ต าแหน่ง        รองผู้อ านวยการ     ประธานคณะกรรมการ 
                                                      วิทยฐานะ       รองผู้อ านวยการช านาญการ 
 6.2  นางจันทิมา              อุทัยกลม        ต าแหน่ง        คร ู รองประธานคณะกรรมการ 

                                                   วิทยฐานะ       ครูช านาญการพิเศษ 
             6.3 นางสาววิริญญา       ศรีเก้ือกลิ่น  ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ  

  6.4 นางสาวกรกนก   เนตรสว่าง  ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
    6.5 นางสาวรัตติกาล    ทวีรัตน์    ต าแหน่ง  ครู         กรรมการ 
                6.6 นางธัญชนก    ประสานวงค ์    ต าแหน่ง  ครธูุรการ       กรรมการ 
         6.7 นางแววนภา             นีระมนต์         ต าแหน่ง  นักการภารโรง กรรมการ 
               6.8 นางสาวเนตรดาว     สานประเสริฐ   ต าแหน่ง  นักการภารโรง กรรมการ 
        6.9 นางหนูไข่     พรหมงาม     ต าแหน่ง  นักการภารโรง กรรมการ 
          6.10 นางสุรี      กาลมาศ       ต าแหน่ง  นักการภารโรง กรรมการ 
         6.11 นายณัฏฐ์               หาญพละ  ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการ 
         6.12 นางสาวสุภัคสร        เนยสูงเนิน  ต าแหน่ง  คร ู     กรรมการและเลขานุการ  

              มีหน้ำที ่
1. จัดเตรียมอาหาร ส าหรับไหว้เจ้าที่กลางแจ้ง  พระประจ าโรงเรียน ศาลพระภูมิ และศาลเจ้าที่ 
2. จัดเตรียม และดูแลอาหารถวายพระ คณะครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน 

       3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภำพ และพิธีกร 
             7.1 นายสุบิน            สุขเดช          ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ       ประธานคณะกรรมการ 

 วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการ 
             7.2 นายไวฑูรย์ มินจันทึก  ต าแหน่ง  คร ู        รองประธานคณะกรรมการ 
      7.3 นางสาวเสาวนีย์ บุญประสพ  ต าแหน่ง  คร ู                   กรรมการ 
                                                             วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
              7.4 นางกิตติ์รวี ชัยอนันต์วรนาถ  ต าแหน่ง  คร ู                   กรรมการ 
         7.5 นางสาวเบญจมาศ ชูศรี                ต าแหน่ง  คร ู                   กรรมการ 
             7.6 นางสาวชนากานต ์วิเศษ   ต าแหน่ง  คร ู                  กรรมการ 
          7.7 นายปิยะณัฐ ปัญญารักษ์  ต าแหน่ง  คร ู                 กรรมการ 
              7.8 นายพงศกรณ ์ พูลชัยวัฒนะ     ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
             7.9 นางระพีพรรณ มูสิกอุปถัมภ์ ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
                                                                  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 

   มีหน้ำที ่ 
               1. จดัเตรียมแสง สี เสียง ให้พร้อมใช้งาน และควบคุมดูแลตลอดงาน 

          2. ด าเนินการด้านพิธีกร และบันทึกภาพตลอดงาน 
          3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์ และพิธีกำร 
  8.1 นายแกล้วปราการ   ฟักแก้ว         ต าแหน่ง   รองผู้อ านวยการ             ประธานคณะกรรมการ 
          วิทยฐานะ   - 
                8.2 นายสุบิน     สุขเดช    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ   รองประธานคณะกรรมการ 
                     วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการ                                          
  8.3 นางณัฐกมล ทองไทย   ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการ                                          
  8.4 นางสาวพรพรรษา อินทร์เทศราช ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ                                                
             8.5 นางอรุณี ถมยางกูร  ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครเูชี่ยวชาญ 
           8.6 นางวิลาวัลย์ พรไชยา  ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
                8.7 นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวัน ต าแหน่ง  คร ู      กรรมการ 

       วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 
              8.8 นางสาวปทุมวดี ทองชิต   ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการ 
             8.9 นางสาวนิธิมา นิสัยกล้า   ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการ 
               8.10 นางสาวเพ็ญรดี กรเสนาะ   ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการ 
               8.11 นางนฤพร ภักดี     ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
                                                                  วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
  8.12 นายบุญเชิด ค างาม  ต าแหน่ง  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                            
           มีหน้ำที ่

      1. จัดเตรียมจตุปัจจัยไทยธรรม ส าหรับถวายพระสงฆ์ 
      2. นิมนต์พระสงฆ์  และด าเนินการพิธีการทางสงฆ์ 
      3. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน กำรบัญชี 
       9.1 นางจินตนา จูมสีสิงห์  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ ประธานคณะกรรมการ 

                                   วิทยฐานะ  รองผู้อ านวยการช านาญการพเิศษ 
               9.2 นางวัฒนประภา  เจริญศร       ต าแหน่ง   คร ู               กรรมการ 
                                                               วิทยฐานะ  ครูช านาญการ               
                9.3 นางสาวสุกญัญา    ต้นไทร           ต าแหน่ง  คร ู       กรรมการ 
       9.4 นางรัชดาพร   คงสนุ่น ต าแหน่ง  คร ู กรรมการ 
       9.5 นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ ์  ต าแหน่ง  คร ู กรรมการและเลขานุการ    
                                                               วิทยฐานะ  ครูช านาญการ                  
   มีหน้ำที ่ 

1. รบัเงินทุนการศึกษาจากคณะกรรมการชุดที่ 2 
2. เบิก – จ่าย เงินค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดงาน 

              3. ท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ทั้งหมด 
              4. สรุปรายรับเงินระดมทุนการศึกษาเสนอผู้บริหารตามล าดับ 



๖ 

 
      5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 10.1  นางจันทิมา         อุทัยกลม ต าแหน่ง คร ู   ประธานคณะกรรมการ 
                                                     วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ   

 10.2  นางสาวจันทรา     จรเด็จ ต าแหน่ง   คร ู                    กรรมการ 
                                              วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 10.3  นางสาวอารีรัตน์    กลัยา ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่เอกสารฯ           กรรมการ 

 10.4  นางนภัทร           มะอาจเลิศ ต าแหน่ง  ครู                            กรรมการและเลขานุการ 
                                                   วิทยฐานะ ครูช านาญการ     

                                                                                             
  มีหน้ำที่ 

                1. สรุปรวบรวมผลการด าเนินการ เสนอผู้บริหารตามล าดับ 
                2. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการสืบไป 

                       สั่ง  ณ  วันที่   7 มกราคม พ.ศ.  2565                              

                                                                    
                                                              (นางณัฐชา   จันทร์ดา)                                                             
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 


