
 
ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

ที่  35/๒๕6๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนแจกวุฒิบัตร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2564  
************************************* 

ด้วยโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม ด ำเนินกำรจัดมอบประกำศนียบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2564 เพ่ือให้นักเรียนมีควำมภำคภูมิใจ และเกิดควำมรักควำม
ผูกพันในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนดังนี้ 

๑. คณะกรรมการการอ านวยการ 
๑.๑ นำงณัฐชำ  จันทร์ดำ   ผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ     ประธำนคณะกรรมกำร     
1.2 นำงจินตนำ  จูมสีสิงห์   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 นำงสุพักตร์  ค ำภำ   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1.7 นำงสำวเสำวนีย์ บุญประสพ  ครูช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ วำงแผน และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ นำยปริญวัฒน์ ถมกระจ่ำง    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำงสุพักตร์  ค ำภำ    ครูช ำนำญกำร    รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำงขนิษฐำ  วรรณสวำท    ครูช ำนำญกำร กรรมกำร 
๒.๔ นำงสำวนิธิมำ  นิสัยกล้ำ       คร ู         กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวรัตติยำ  โลแพทย์         คร ู         กรรมกำร 
๒.๖ นำงสำวพัชรินทร์   หลงชิน  คร ู         กรรมกำร  
๒.๗ นำงสำวนิชำภัทร ตุริยะกุล   ครูผู้ช่วย         กรรมกำร 
๒.๘ ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3          กรรมกำร 
๒.๙ ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6          กรรมกำร 
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๒.๑๐ นำงสำวเสำวนีย์ บุญประสพ ครูช ำนำญกำร                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๑ นำงสำวศิวรักษ์ อัคจันทร์  คร ู                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ดูแล และจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

๓. คณะกรรมการจัดเตรียมใบประกาศนียบัตรและใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1) 
๓.๑ นำงสำวเสำวนีย์   บุญประสพ ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
๓.๒ นำงสำวนิธิมำ  นิสัยกล้ำ คร ู    กรรมกำร 
๓.๓ นำงสำวรัตติยำ  โลแพทย์ คร ู    กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวพัชรินทร์ หลงชิน   คร ู    กรรมกำร 
๓.๕ นำงสำวนิชำภัทร ตุริยะกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
๓.๖ นำงสำวศิวรักษ์  อัคจันทร์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมประกำศนียบัตร และใบรำยงำนผลกำรเรียน (ปพ.1) 
 2. จัดเตรียมปกประกำศนียบัตรส ำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรปีกำรศึกษำ 2564 

๔. คณะกรรมการแจกวุฒิบัตร 
เวลา 08.30 – 09.30 น. 

ม.3/1 นำงวัฒนประภำ เจริญศร  นำงสำววิริญญำ     ศรีเกื้อกลิ่น 
ม.3/2 นำงสำวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ นำงสำวสุกัญญำ       ต้นไทร 
ม.6/1 นำงอำฑิตยำ  หิรัญวงศ์  ว่ำที่ ร.ต.หญิงนิตยำ   แปงกำริยำ 

เวลา 09.30 – 10.30 น. 
ม.3/3 นำยสิทธิพร   บุญล้อม  นำงสำวเพ็ญรดี        กรเสนำะ 
ม.3/4 นำงมธุริน      เทียนวรรณ นำยบุญเชิด             ค ำงำม 
ม.6/2 นำงสำวจำรุวรรณ     โดยอำษำ นำงวิลำวัลย์            พรไชยำ 

เวลา 10.30 – 11.30 น. 
ม.3/5 นำงสำวนิธิมำ   นิสัยกล้ำ  นำยนิรวิทย์            หวำนทอง 
ม.3/6 นำงกัลยำณี     อุบลโรจน์รัศมี นำงสำวชนำกำนต์     วิเศษ 
ม.6/3 นำงขวัญใจ   เขียนเสมอ  นำยวุฒิพงษ์            เข็มด้วง 

เวลา 11.30 – 12.30 น. 
ม.3/7 นำงสำวเสำวนีย์     บุญประสพ นำงสำวปวิตรำ        วินทะชัย 
ม.6/4 นำงกิ่งแก้ว           ศิริโชคชัย นำงสำวสุภัคสร        เนยสูงเนิน 
ม.6/5 นำงนภัทร            มะอำจเลิศ นำยพรมภร            แสนศรีแก้ว 
ม.6/6 นำงสำวปรียนันท์   ชัยศิริพัฒนำ นำงสำวนวรัตน์        ลำภชน  

 หน้าที ่ ครูที่ปรึกษำชั้น ม.3 และครูที่ปรึกษำชั้นม. 6 แจกเอกสำรวุฒิกำรศึกษำนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 31 
มีนำคม พ.ศ.   2565 
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๓. คณะกรรมการจัดสถานที่ ณ โดม อบจ. 
3.1 นำยสุบิน  สุขเดช    รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำร           ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำยวุฒิพงษ์  เข็มด้วง     ครูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
3.3 นำยไวฑูรย์  มินจันทึก     ครู  กรรมกำร 
3.4 นำงสำวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์    ครู  กรรมกำร 
3.5 นำยนิรวิทย์  หวำนทอง    คร ู  กรรมกำร 
3.6 นำยบุญเชิด  ค ำงำม     คร ู  กรรมกำร 
3.7 นำงสำวสุภัคสร  เนยสูงเนิน    คร ู  กรรมกำร 
3.8 นำงสำวดลรญำ  ไชยขำล    ครู  กรรมกำร 
3.9 นำยสิทธิพร  บุญล้อม     คร ู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดสถำนที่ เก้ำอ้ี ส ำหรับคณะครูและนักเรียน ผูกผ้ำ จัดดอกไม้ และตกแต่งสถำนที่ให้
สวยงำม 

๔. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์ แสง เสียง และบันทึกภาพ 
4.1  นำยไวฑูรย์   มินจันทึก     คร ู   ประธำนกรรมกำร 
4.2  นำงสำวธัญชนก   เกตพัชรพงศ์        คร ู    กรรมกำร 
4.3  นำยปิยะณัฐ   ปัญญำรักษ์   คร ู  กรรมกำร 
4.4  นำงกิตติ์รวี    ชัยอนันต์วรนำถ        คร ู   กรรมกำร 
4.5  นำงเบญจมำศ   ชูศรี           คร ู   กรรมกำร 
4.6  นำงสำวสุชำวดี   มณีวรรณ ์           คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ บันทึกภำพตลอดกิจกรรม 

๕. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
5.1  นำงจินตนำ  จูมสีสิงห์ รองผู้อ ำนวยกำรช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
5.2  นำงอทิตยำ  หิรัญวงศ ์ ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
5.3  นำงวัฒนประภำ เจริญศร  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 
5.4 นำงสำวสุกัญญำ ต้นไทร  คร ู    กรรมกำร 
5.5  นำงรัชดำพร  คงสนุ่น  คร ู    กรรมกำร 
5.6  นำงสำวกรกนก เนตรสว่ำง คร ู    กรรมกำร 
5.7  นำงสำวกันต์ฤทัย ศิลำรักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
5.8  นำงสำวสุรินทร์พร ดินวงศ ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ด ำเนินกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำใช้สอยในกำรจัดโครงกำร 
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๖. คณะกรรมการประเมินผล 
6.1  นำงสำวศิวรักษ์ อัคจันทร์ คร ู    ประธำนกรรมกำร 
6.2  นำงสำวรัตติยำ โลแพทย์ คร ู    กรรมกำร 
6.3  นำงสำวนิธิมำ นิสัยกล้ำ คร ู    กรรมกำร 
6.4  นำงสำวพัชรินทร์  หลงชิน  คร ู    กรรมกำร 
6.5  นำงสำวนิชำภัทร  ตุริยะกุล  ครูผู้ช่วย      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมิน สรุป ประเมินผล และจัดท ำรูปเล่มกำรจัดกิจกรรมให้ฝ่ำยบริหำร
ทรำบ  

 

ให้บุคลำกรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของรำชกำรสืบไป 

                         สั่ง ณ วนัที่ 15 มีนำคม พ.ศ. 2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                

                                                        
                                                    (นำงณัฐชำ  จนัทร์ดำ) 
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 

 


