
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
ที ่366/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมวันครสิต์มาสและวันขึ้นปีใหม่  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

........................................................................................................................................... 

ด้วย  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม  ได้
ก าหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562   ณ 
หอประชุมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม เพ่ือเฉลิมฉลองในวันส าคัญ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและ
วัฒนธรรมของชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๔  และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 1. นายจุลินทร ์ น้ าค้าง ประธานกรรมการ 

 2.นายสมหมาย อินทะโชติ รองประธานกรรมการ 

 3.นางสุภาพร ปัทมาวดี กรรมการ 

 4.นายชวดล ต้นแก้ว กรรมการ 

 5.นางพัชรี อ่อนตา กรรมการ 

 6.นางพชรมน ทักคุ้ม กรรมการ 

 7.นายก้องเกียรติ  ค ามา กรรมการ 

 8.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา ประสานงานและอ านวยการทั่วไป เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย 
  ความเรียบร้อย 

 2.  คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

 1.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ หัวหน้า 
 2.นายธีรวิชญ์  เข็มมี กรรมการ 
 3.นางศิรินทิพย์ แสนค า  กรรมการ 
 4.นางสาวภวรัญชน ์ รุจิวีรานันท์กุล กรรมการ 
 5.นางสาวขวัญจิรา สาใจ กรรมการ 
 6.นายนฤดม ปู่แขวงทอง  กรรมการ 
 7.นางสาวนัทมน จันทสอน กรรมการ 

 …/8.นางสาวณัฐธิดา 



 

 8.นางสาวณัฐธิดา ปัญจมาศ กรรมการ 
 9.นางศิรินทิพย์ แสนค า กรรมการ 
 10.นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย 
 1.นายสายัณห์ อ่อนตา หัวหน้า 

 2.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ ผู้ช่วย 

 3.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วย 

 4.นายธีรวิชญ ์ เข็มมี ผู้ช่วย 

 5.นางสาวภวรัญชน ์ รุจิวีรานันท์กุล ผู้ช่วย 

 6.นางสาวขวัญจิรา สาใจ ผู้ช่วย 

 7.นางสาวเครือวัลย์  แก้วสิทธิ์ ผู้ช่วย 

 8.นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์แสน ผู้ช่วย 

 9.นางสาววศิน ี การุญบริรักษ์ ผู้ช่วย 

 10.นางสาวญาณิสา แซ่ม้า ผู้ช่วย 

 11.นางสาวอนัญญา แสนยากุล ผู้ช่วย 

 12.นางสาวกัญญณัฐณ์ สิงโต ผู้ช่วย 

 13.นางสาวสุนิสา  ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้ช่วย 

 14.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วย 

 15.นายวิภู  มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 

 16.นางสาวพัชร ี สินจ้าง ผู้ช่วย 

 17.นางสาวเบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 

 18.นายนลธวชั งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
 19.นางสาวชบา  ค้อศุภฤกษ์สกุล ผู้ช่วย 

 20.นายเอกรัตน์  แซ่หว้า ผู้ช่วย 

 21.นางสาวสุนิษา  แซ่วื่อ ผู้ช่วย 

 22.คณะกรรมการนักเรียน ผู้ช่วย 

 23.นางสาวธนาภรณ ์ โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ให้สะอาด  จัดที่นั่งให้แก่คณะครู  และนักเรียน  ตกแต่งเวทีให้
             สวยงามและจัดเก็บให้เรียบร้อย 

 

 

…/4.  คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ 

 

 



 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ แสง สี เสียง    ประกอบด้วย 

 1.นายชัยวัฒน ์ หนูด้วง หัวหน้า 

 2.นายชวดล ต้นแก้ว ผู้ช่วย 

 3.นายวรวุฒ ิ ค้ าจุน ผู้ช่วย 

 4. นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วย 
 4.คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย 

 5.นายยศชนินทร์ คุ้มทรง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดตั้งเครื่องเสียงให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ     ประกอบด้วย 

 1.นายชัยวัฒน ์ หนูด้วง หัวหน้า 

 2.นายชวดล ต้นแก้ว ผู้ช่วย 

 3.นายทินกร ทองสกุลการ ผู้ช่วย 

 4.นายค าไพร พละศักดิ์ ผู้ช่วย 

 5.นายยศชนินทร์ คุ้มทรง ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่ บันทึกภาพ บันทึกวีดีโอ ตลอดงานตามความเหมาะสม พร้อมทั้งรวบรวมภาพ 
                                           กิจกรรมส่งคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 6.  คณะกรรมการฝ่ายของว่างและน้ าดื่ม    ประกอบด้วย 

 1.นางสมลักษณ์ ศรีมังกร หัวหน้า 

 2.นางสาวเครือวัลย์ แก้วสิทธิ์ ผู้ช่วย 

 3.นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์แสน ผู้ช่วย 

 4.นางสาววศิน ี การุญบริรักษ์ ผู้ช่วย 

 5.นางสาวญาณิสา แซ่ม้า ผู้ช่วย 

 6.นางสาวอนัญญา แสนยากุล ผู้ช่วย 

 7.นางสาวกัญญณัฐณ์ สิงโต ผู้ช่วย 

 8.นางสาวสุนิสา ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้ช่วย 

 9.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วย 

 10.นายวิภ ู มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 

 11.นางสาวพัชร ี สินจ้าง ผู้ช่วย 

 12.นางสาวเบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 

 13.นายนลธวชั งามเถ่ือน ผู้ช่วย 
 147.นางสาวชบา ค้อศุภฤกษ์สกุล ผู้ช่วย 

 15.นายเอกรัตน์ แซ่หว้า ผู้ช่วย 

 16.นางสาวสุนิษา แซ่วื่อ ผู้ช่วย 

/...17.นางสาวลภสัรดา 



 

 17.นางสาวลภัสรดา รอดวงค์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับแขกผู้มีเกียรติและคณะครู 
 
 7.  คณะกรรมการของรางวัล และของขวัญ    ประกอบด้วย 

 1.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ หัวหน้า 
 2.นายธีรวิชญ์   เข็มมี ผู้ช่วย 

 3.นางศิรินทิพย์   แสนค า ผู้ช่วย 

 4.นางสาวธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ผู้ช่วย 

 5.นางสาวภวรัญชน ์ รุจิวีรานันท์กุล ผู้ช่วย 

 6.นางสาวขวัญจิรา สาใจ ผู้ช่วย 

 7.นางสาวเครือวัลย์ แก้วสิทธิ์ ผู้ช่วย 

 8.นางสาวลดาวัลย ์ จันทร์แสน ผู้ช่วย 

 9.นางสาววศิน ี การุญบริรักษ์ ผู้ช่วย 

 10.นางสาวญาณิสา แซ่ม้า ผู้ช่วย 

 11.นางสาวอนัญญา แสนยากุล ผู้ช่วย 

 12.นางสาวกัญญณัฐณ์ สิงหโ์ต ผู้ช่วย 

 13.นางสาวสุนิสา ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้ช่วย 

 14.นายอเนกพงศ์ ป้องนอก ผู้ช่วย 

 15.นายวิภ ู มาสีจันทร์ ผู้ช่วย 

 16.นางสาวพัชร ี สินจ้าง ผู้ช่วย 

 17.นางสาวเบญจรงค์ เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วย 

 18.นายนลธวชั งามเถ่ือน ผู้ช่วย 

 19.นางสาวชบา ค้อศุภฤกษ์สกุล ผู้ช่วย 

 20.นายเอกรัตน์ แซ่หว้า ผู้ช่วย 

 21.นางสาวสุนิษา แซ่วื่อ ผู้ช่วย 

 22.นางสาวกาญจนา  เลี้ยงประยูร ผู้ช่วย 

 23.นางสาวนฤพัฒน์ ข าในเมือง ผู้ช่วย 

 24.นางสาวนฤมล เมืองภา ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ รวบรวมของขวัญ ท าสลากรางวัล และรับลงทะเบียนของขวัญ  ของรางวัลส าหรับผู้ 
                                           แข่งขันการประกวดต่างๆและส าหรับนักแสดง 
 
 8.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ์ดอวยพรภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประกอบด้วย 
 1.นางศิรินทิพย์   แสนค า หัวหน้า 
 2.นางสุมาลี   อ่อนตา ผู้ช่วย 

 3.นางจ ารัส  ทองสน ผู้ช่วย 

 4.นางสาวขวัญจิรา สาใจ ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

/...มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดการ์ด 



 

 มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดการ์ดอวยพร ม.ต้น, ม.ปลาย และสรุปผลการแข่งขันส่ง 
                                          คณะกรรมการจัดท า  เกียรติบัตร วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

 9.  คณะกรรมการตัดสินการจัดบอร์ด    ประกอบด้วย 

 1.นางสุภาพร ปัทมาวดี หัวหน้า 

 2.นางชลิดา กรชนกธนรงค์ ผู้ช่วย 

 3.นายไพฑูรย์ เรืองนาม ผู้ช่วย 

 4.นางสาวอริศรา จรากร ผู้ช่วย 

 5.นางสาวรจนา จงธรรม์ ผู้ช่วย 

 6.นางสาวพิกุล ชูรัตน์ ผู้ชวย 
 7.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ตัดสินการจัดบอร์ดวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ม.ต้น, ม.ปลาย และสรุปผลการ 
                                          แข่งขัน ส่งคณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

 10.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ   ประกอบด้วย 

 1.ว่าที่ ร.ต.หญิง พัฒนา ขุนอินทร์ หัวหน้า 

 2.นางธนัชพร อินต๊ะ ผู้ช่วย 

 3.นางดอกฟ้า พิลาเกิด ผู้ช่วย 

 4.นางพชรมน ทักคุ้ม ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดคัดลายมือระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และสรุปผลการแข่งขันส่ง 
                                          คณะกรรมการ จัดท าเกียรติบัตร วันที่ 24 ธันวาคม 2562 

 11.  คณะกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพ    ประกอบด้วย 

 1.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี หัวหน้า 

 2.นายสุวพิชย์ พรหมบุญตา ผู้ช่วย 
 3.นายเอกรัตน์ แซ่หว้า ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดวาดภาพระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และสรุปผลการแข่งขันส่ง 
                                           คณะกรรมการ 

 12.  คณะกรรมการตัดสินประกวดร้องเพลงสากล   ประกอบด้วย 
 1.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี หัวหน้า 

 2.นายสุวพิชย ์ พรหมบุญตา ผู้ช่วย 
 3.นายเอกรัตน์ แซ่หว้า ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดร้องเพลงสากลระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และสรุปผลการ 
                                          แข่งขันส่งคณะกรรมการ 

 

/...13.  คณะกรรมการตัดสินประกวด 



 

 13.  คณะกรรมการตัดสินประกวดการแต่งกายตัวละครในเทพนิยาย ประกอบด้วย 

 1.นายธีรวิชญ์ เข็มม ี หัวหน้า 

 2.นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล ผู้ช่วย 

 3.ว่าท่ี ร.ต.หญิง เบญจมาศ บรรเจิดพัฒนกุล ผู้ช่วย 

 4.นางสาวลภัสรดา รอดวงค ์ ผู้ช่วย 

 5.นายเอนกพงศ ์ ป้องนอก ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ตัดสินการประกวดแต่งกายตัวละครในเทพนิยายระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย และ     
                                          สรุปผลการแข่งขันส่งคณะกรรมการ 

 
 14.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร     ประกอบด้วย 

 1.นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ หัวหน้า 

 2.นางสาวอนัญญา แสนยากุล ผู้ช่วย 

 3.นางสาวขวัญจิรา สาใจ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดท าเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 

 15.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร     ประกอบด้วย 

 1.นายชวดล ต้นแกว้ หัวหน้า 
 2.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วย 

 3.นายนฤดม ปูแขวนทอง ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 16.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการกล่าวรายงาน   ประกอบด้วย 

 1.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ หัวหน้า 

 2.คณะกรรมการนักเรียน  ผู้ช่วย 

 3.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ จัดเตรียมค ากล่าวรายงานกิจกรรมวันคริสต์มาส 

 17.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน    ประกอบด้วย 

 1.นายสมหมาย อินทะโชติ หัวหน้า 

 2.นายไพโรจน์ ปัทมาวดี ผู้ช่วย 

 3.นายก้องเกียรติ ค ามา ผู้ช่วย 

 4.นายค าไพร พละศักดิ ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 
 

/...18.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 



 

 18.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล     ประกอบด้วย 

 1.นางนภัสวรรณ อินทะโชติ หัวหน้า 

 2.นายธีรวิชญ์ เข็มม ี ผู้ช่วย 

 3.นางศิรินทิพย์ แสนค า ผู้ช่วย  

 4.นางสาวธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ประเมินผลกิจกรรม พร้อมสรุปรายงานกิจกรรมเป็นรูปเล่ม จ านวน 2 เล่ม             
                                          เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและ

เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

  สั่ง ณ วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

      ลงชื่อ 
                  (นายจุลินทร์  น้ าคา้ง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


