
 
 
 
 

 
     ค ำสั่งโรงเรียนสัตหีบวิทยำคม 
             ที่ ๘ / ๒๕๖๕ 

       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำวำรสำรโรงเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  
********************************************************* 

 

                   เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการด าเนินงานทุกด้านของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองนักเรียนและ 
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  
โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท า “วารสารโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
     ๑.๑ นางณัฐชา  จันทร์ดา  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ  
     ๑.๒ นางจินตนา      จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ รองประธานคณะกรรมการ  
     ๑.๓ นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
     ๑.๔ นายสุบิน  สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๕ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ 
  ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  
     ๒.๑  นายสุบิน  สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
     ๒.๒ นายแกล้วปราการ ฟักแก้ว  รองผู้อ านวยการ   รองประธานคณะกรรมการ 
     ๒.๓ นางจินตนา      จูมสีสิงห์          รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
     ๒.๔ นางจันทิมา  อุทัยกลม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๕ นางสุพักตร์  ค าภา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๖ นางสุเนตรา    เกลี้ยงอุทธา คร ู    กรรมการ 
     ๒.๗ นายวุฒิพงษ์  เข็มด้วง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๘ นางสิริกร  บุญเลิศ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๙ นางนฤพร  ภักด ี  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๑๐ นางสาวปรียานันท ์ ชัยสิริพัฒนา ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๑๑ นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๑๒ นายบุญเชิด  ค างาม  คร ู    กรรมการ 



 ๒ 

     ๒.๑๓ นายพรมภร  แสนศรีแก้ว ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๑๔ นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๑๕ นางอรุณ ี  ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
     ๒.๑๖ นางมธุริน  เทียนวรรณ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๑๗ นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๑๘ นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๑๙ นางขวัญใจ  เขียนเสมอ ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๒๐ นางสาวพัชราภรณ ์ นาเหล็ก  คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๑ นางรัตนาภรณ์  เรืองนชุ  คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๒ นางระพีพรรณ  มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๒.๒๓ นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๒.๒๔ นายไวฑูรย์  มินจันทึก คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๕ นางสาวธัญชนก เกตพัชรพงศ์ คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๖ นายธนาคาร  มีสุข  คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๗ นางสาวสุภัคสร เนยสูงเนิน คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๘ นางสาวเบญจมาศ ชูศรี  คร ู    กรรมการ 
     ๒.๒๙ นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     ๒.๓๐ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
     ๒.๓๑ นางสาวชนากานต์ วิเศษ  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  

วางรูปแบบ เค้าโครง และจัดท าต้นฉบับวารสาร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล 
๓.  คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูลและรูปภำพกิจกรรม 
     ๓.๑ นายสุบิน  สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
     ๓.๒ นางนทีกานต์  เพ่ิมชาติ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๓.๓ นางอรุณ ี  ถมยางกูร ครูเชี่ยวชาญ   กรรมการ 
     ๓.๔ นางมธุริน  เทียนวรรณ ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๓.๕ นางทิพยาดา  ถิรนัยเตชทัต ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๓.๖ นางนงค์นิภัส  โภคินดิษย์สกุล ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๓.๗ นางขวัญใจ  เขียนเสมอ ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๓.๘ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
          ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล /รูปภาพของกลุ่ม งานตลอดจนเขียนเนื้อหาตามขอบข่ายและ
กรอบงานที่ก าหนดส่งบรรณาธิการ 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบวำรสำร  
    ๔.๑ นายสุบิน   สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
    ๔.๒ นางระพีพรรณ   มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 



 ๓ 

    ๔.๓ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ   กรรมการ 
    ๔.๔ นายไวฑูรย์  มินจันทึก คร ู    กรรมการ 
    ๔.๕ นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ ครู     กรรมการ 
    ๔.๖ นางสาวชนากานต์ วิเศษ  คร ู    กรรมการ 
    ๔.๗ นายธนาคาร  มีสุข  คร ู    กรรมการ 
    ๔.๘ นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน คร ู    กรรมการ 
    ๔.๙ นางสาวเบญจมาศ ชูศรี  คร ู    กรรมการ 
    ๔.๑๐ นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    ๔.๑๑ นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือออกแบบปก รูปเล่มให้สวยงามและให้บริการรูปภาพ กิจกรรมประกอบคอลัมน์
ต่าง ๆ กับฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 

๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบวำรสำร 
     ๕.๑  นายสุบิน  สุขเดช  รองผู้อ านวยการช านาญการ ประธานคณะกรรมการ 
     ๕.๒  นางระพีพรรณ   มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ  
     ๕.๓  นางสาวชนากานต์ วิเศษ  คร ู    กรรมการ 
     ๕.๔  นายไวฑูรย์  มินจันทึก คร ู    กรรมการ            
     ๕.๕  นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ คร ู    กรรมการ 
     ๕.๖ นายธนาคาร  มีสุข  คร ู    กรรมการ 
     ๕.๗ นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน คร ู    กรรมการ 
     ๕.๘ นางสาวเบญจมาศ ชูศรี  คร ู    กรรมการ 
     ๕.๙ นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     ๕.๑๐ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รูปภาพและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ในต้นฉบับ ปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษา  
การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ เนื้อหาแต่ละคอลัมน์ 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  
     ๖.๑ นางจินตนา      จูมสีสิงห์ รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ 
     ๖.๒ นางอทิตยา  หิรัญวงศ ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๖.๓ นางวัฒนประภา  เจริญศร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๖.๔ นางสาวสุกัญญา  ต้นไทร  คร ู    กรรมการ 
     ๖.๕ นางสาวกรกนก  เนตรสว่าง คร ู    กรรมการ  
     ๖.๖ นางรัชดาพร   คงสนุ่น  คร ู    กรรมการ 
     ๖.๗ นางสาวกันต์ฤทัย ศิลารักษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     ๖.๘ นางสาวสุรินทร์พร ดินวงศ ์  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 



 ๔ 

มีหน้ำที่  
 ด าเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการกิจกรรม  
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบรรณำธิกำร 
     ๗.๑ นางวัลย์ลิกา  คงสวัสดิ์  ครูช านาญการ   ประธานคณะกรรมการ 
     ๗.๒ นางระพีพรรณ   มูสิกอุปถัมภ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
     ๗.๓ นางสาวนพมาศ   ชัยวรกุล  ครูช านาญการ   กรรมการ 
     ๗.๔ นายไวฑูรย์  มินจันทึก คร ู    กรรมการ 
     ๗.๕ นางสาวธัญชนก  เกตพัชรพงศ์ ครู     กรรมการ 
     ๗.๖ นายธนาคาร  มีสุข  คร ู    กรรมการ 
     ๗.๗ นางสาวสุภัคสร  เนยสูงเนิน คร ู    กรรมการ 
     ๗.๘ นางสาวเบญจมาศ ชูศรี  คร ู    กรรมการ 
     ๗.๙ นายพงศกรณ์  พูลชัยวัฒนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
     ๗.๑๐ นางสาวชนากานต์ วิเศษ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

รวบรวมเนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหา รูปภาพและส่วนประกอบอื่นๆ ในต้นฉบับ ปรับปรุง แก้ไขส านวนภาษา              
การใชภ้าษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับ เนื้อหาแต่ละคอลัมน์ ประสานงานกับโรงพิมพ์ในการท าฉบับร่าง พิสูจน์อักษร สั่งพิมพ์
วารสารตามจ านวนที่ ก าหนดให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปกครอง รับ – ส่งหนังสือให้หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เพื่อจ่าย
หนังสือวารสาร ให้แก่ผู้ปกครอง และเผยแพร่ให้โรงเรียนต่าง ๆ 

 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่โรงเรียนและ
ทางราชการต่อไป 

 
 สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                             
(นางณัฐชา   จันทร์ดา)  

ผู้อ านวยการโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 
 
 


