
 
 
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
          ที่   ๓๘ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

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

           ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพผู้ เรียน                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
วิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศ  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น  กล้าคิด กล้าท า  
กล้าแสดงออกและสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้  เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์จึ งแต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนิน งาน โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ ง เสริมศักยภาพผู้ เรียน                       
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี้  

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวกให้งานด าเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย   

๑.๑  นายเลิศศิลป์      รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นายเผด็จ     อุทุมสกุลรัตน์                      รองประธานกรรมการ 
๑.๓  นายรัตนะ    บัวรา              กรรมการ 
๑.๔  ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์  รตันวิชัย   กรรมการ 
๑.๕  นายโกวิท     มาตย์สาลี   กรรมการ   
๑.๖  นายสิรชิัย    โชติกมณิย์   กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่ วางแผนการด าเนินงาน แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ ประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ให้งานออกมาถูกต้องเหมาะสม  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นายเผด็จ      อุทุมสกุลรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายโกวิท      มาตย์สาลี   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายรัตนะ       บัวรา    กรรมการ 
 ๒.๔ ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์    รัตนวิชัย   กรรมการ 
 ๒.๕ นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
 ๒.๖ นายสิริชัย     โชติกมณิย์   กรรมการ 

๒.๗ นางขวัญตา     ปฏิเวธวิทูร   กรรมการ 
๒.๘ นางพัชรินทร์    จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 

 ๒.๙ นางวาสนา     ไชยยงยศ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวชญาน ี    วจนะศิริ   กรรมการ 

 ๒.๑๑ นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวนาตยา      นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
 ๒.๑๔ นายเรวัตต ์ นกสว่าง    กรรมการ 
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๒.๑๕ นางสาวกชพร อารัชกุล    กรรมการ 
๒.๑๖ นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์   กรรมการ 

 ๒.๑๘ นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๑๙ นางสาวอัจฉรา     ภักดีรัตนภาคย์                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓. ฝ่ายสถานที่  มีหน้าที่  ตกแต่งเวที ป้ายเวที  จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน ครู และผู้เข้าร่วมโครงการและ
เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโครงการ ประกอบด้วย 

 ๓.๑ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายประชาธิป ใจกล้า    กรรมการ 
๓.๓ นายวิเชียร  สังขพันธ์   กรรมการ 
๓.๔ นายอดุลย์             พุทธขันธ์   กรรมการและเลขานุการ   

 

 ๔. ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ก าหนดรูปแบบการจัดงานให้ถูกต้องเหมาะสมและค ากล่าวรายงาน  ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายสิริชัย   โชติกมณิย์   กรรมการ   
๔.๓ นางสาวชญาน ี วจนะศิริ    กรรมการและเลขานุการ 

    

 ๕. ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ ท าหน้าที่พิธีกร จัดล าดับขั้นตอน ก ากับขั้นตอนการด าเนินโครงการ                       
ให้เป็นไปตามก าหนด ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางมาลิน  จันทร์แสง   ประธานกรรมการ  
  ๕.๒ นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ   
  ๕.๓ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๕    กรรมการ 
  ๕.๔ คณะวิทยากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 
  ๕.๕ นายประสพสุข ศรีวันนู                       กรรมการและเลขานุการ 
   

๖.   ฝ่ายบันทึกภาพและเสียง มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง   บันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๖.๑  นายอุดม  จิรกิตตยากร    ประธานกรรมการ 
  ๖.๒  นายสิรชิัย  โชติกมณิย์    กรรมการ 

๖.๓  นางสาวสภุาวดี       สอาดดิษฐ์    กรรมการ 
๖.๔  นายวรวัฒน์           เพชรไกรศรี             กรรมการและเลขานุการ 

 
๗. ฝ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ มีหน้าที่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม ประกอบด้วย 

  ๗.๑  นางสาวชญานี วจนะศิริ    ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นางสาวอัญมณี      สุมาตรา    กรรมการ 
  ๗.๓  นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร มีหน้าที่ ติดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง จัดเตรียม
เอกสารประกอบโครงการ เอกสารลงทะเบียนนักเรียน เอกสารลงทะเบียนวิทยากร 

 ๘.๑ นางสาวอุบล  บุญชู    ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาวกชพร อารัชกุล    กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวอัจฉรา       ภักดีรัตนภาคย์              กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวสุภาวดี       สอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
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๙. ฝ่ายจัดเตรียมความพร้อม มีหน้าที่รับลงทะเบียนนักเรียน ลงทะเบียนวิทยากร จัดแบ่งนักเรียนเข้ากลุ่ม
และชี้แจงก าหนดการด าเนินโครงการแก่นักเรียน ประกอบด้วย 

 ๙.๑ นางสาวชญาน ี วจนะศิริ    ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางสาวอัจฉรา       ภักดีรัตนภาคย์             กรรมการ 
 ๙.๓ นายประสพสุข ศรีวันนู    กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการ 
 ๙.๕ นางสาวกชพร อารัชกุล    กรรมการและเลขานุการ 

 

๑๐. ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที ่จัดเตรียมเวชภัณฑ์ ส าหรับการปฐมพยาบาล ดูแลนักเรียน ที่เจ็บป่วย ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑ นางวาสนา ไชยยงยศ   ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางพัชรินทร์ จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ   
 ๑๐.๓ นางสาวพูนศร ี สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ 

 

  ๑๑.  ฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้าที ่  พิมพ์เกียรติบัตร  เพ่ือแจกนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นายเรวัตต ์ นกสว่าง    ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ นางสาวพูนศรี สร้อยเสน   กรรมการ 
  ๑๑.๓ นางสาวสภุาวดี     สอาดดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๒.   ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
  ๑๒.๒ นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
  ๑๒.๓ นายสิริชัย  โชติกมณิย์   กรรมการ 

๑๒.๔ นางสาวอุบล บุญชู    กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๓. ฝ่ายจัดเตรียมอาหารและของว่าง มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหารกลางวันและของว่างให้กับนักเรียน วิทยากร และ
คณะครู ดูแลการรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง ของนักเรียน ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑  นางขวัญตา    ปฏิเวธวิทูร            ประธานกรรมการ  
  ๑๓.๒  นางพัชรินทร์    จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
  ๑๓.๓  นางสาวอุบล     บุญช ู    กรรมการ 

 ๑๓.๔  นางสาวอัจฉรา        ภักดีรัตนภาคย์             กรรมการ 
 ๑๓.๕  นายเรวัตต ์     นกสว่าง   กรรมการ 
 ๑๓.๖  นางสาวพูนศร ี     สร้อยเสน   กรรมการ 
 ๑๓.๗  นางสาวสภุาวดิ      สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
 ๑๓.๘  นางสาววันทนา       กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ 
 

๑๔.  ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลการจัดงานและรายงานผล ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑  นางสาวนันทิดา    ทวีโชคมีทรัพย์   ประธานกรรมการ 

๑๔.๒  นางสาววันทนา    กิตติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
๑๔.๓  นายเรวัตต์            นกสว่าง   กรรมการ 

  ๑๔.๔  นางสาวสภุาวดี       สอาดดิษฐ์   กรรมการ 
๑๔.๕  นางสาวพูนศรี    สร้อยเสน   กรรมการและเลขานุการ 
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  ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือให้การด าเนินการโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่ งเสริมศักยภาพผู้ เรียน                                
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นไปตามวัตถุประสงค์   มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

    

                      สั่ง   ณ   วันที่   ๑๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 
 

( นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 


