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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่  ๔๑ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

........................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย 
ภาคเรียนที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วย
คุณธรรม น าวิชาการ เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยตาม
ความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ   
  ๑.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายรัตนะ   บัวรา   กรรมการ 
  ๑.๓ ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์  รัตนวิชัย   กรรมการ 
  ๑.๔ นายโกวิท   มาตย์สาลี  กรรมการ 
  ๑.๕ นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที่ : ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับและดูแล การด าเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๒.๑ นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายปรัชญา   คณา   รองประธาน 
  ๒.๓ นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
  ๒.๔ นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวยุรี   ปิยะตันต ิ  กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
  ๒.๗ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ   
 

หน้าที่ : วางแผนการท างาน เตรียมงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย   



๒ 

 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
  ๓.๑ นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ 
  ๓.๓ นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
  ๓.๔ นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
  ๓.๕ นายปรัชญา   คณา   กรรมการและเลขานุการ 
   

หน้าที ่: วางแผนก าหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงาน 
 
๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง  เสียงและบันทึกภาพ   
 ๔.๑ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
 ๔.๓ นายอุดม   จิรกิตตยากร  กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๔.๕ นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
  
หน้าที่ : จัดตกแต่งสถานที่ ป้ายงาน “อบรมบรรณารักษ์น้อย” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จัดเก้าอ้ีส าหรับ

ประธาน - ครู จ านวน ๔๐ ตัว จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ๑ ตัว ควบคุมการใช้เครื่องเสียงบันทึก
ภาพนิ่งและวีดิทัศน์การจัดกิจกรรม  

 
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
 ๕.๑ นางศิริลักษณ์  ประจ าแท่น  ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
 ๕.๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ : จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ส าหรับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมจ านวน ๒๕ คนและ  

ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ท่ีเข้าร่วมชมกิจกรรม 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายท าเกียรติบัตร   
 ๖.๑ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
 ๖.๓ นายวิรัตน์   เปลี่ยมไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

 
ท าหน้าที ่: จัดพิมพ์เกียรติบัตร 



๓ 

 

 
๗. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียนรับเกียรติบัตร   
 ๗.๑ นางสาวยุรี   ปิยะตันต ิ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ 
 ๗.๓ นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   กรรมการ 

  ๗.๕ นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ : นัดหมายฝึกซ้อมนักเรียนจัดล าดับนักเรียนที่รับเกียรติบัตรให้เป็นไปตามขั้นตอนด้วยความ
เรียบร้อย 

 
๘. คณะกรรมการฝ่ายวัสดุอุปกรณ์   
 ๘.๑ นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นางสาววรรณิภา    จิตหมั่น   กรรมการ 
 ๘.๓ นางสาวอัญมณี  สุมาตรา   กรรมการ 
 ๘.๔ นางสาวอิษฎา  เจตินัย   กรรมการ 
 ๘.๕ นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
 ๙.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
 ๙.๒ นางนฤมล   มุสิเกต ุ   กรรมการ 
 ๙.๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
 ๙.๔ นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการ 
 ๙.๕ นางวันทนา   แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ เบิกจ่ายและสรุปเงินที่ใช้ในกิจกรรม 

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล   
 ๑๐.๑ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒ นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
 ๑๐.๓ นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์   กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางสาวกัลยา  ออมสิน   กรรมการและเลขานุการ 
 
ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผลการจัดงาน สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  



๔ 

 

ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการก ากับดูแลให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับนักเรียนและโรงเรียน 
 
   สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
      (นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
 


