
 
ค ำสั่งโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 

ที่   157 / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน พิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล 

******************* 
  ด้วยโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำชร่วมกับสโมสรโรตำรีศรีธรรมโศกรำช ก ำหนดจัดพิธี ส่งมอบ
ห้องสมุดดิจิทัลขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ที่หลำกหลำย เหมำะกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบ
กับอินเตอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำทกับกำรใช้ชีวิตมำกยิ่งขึ้น สถิติกำรอ่ำนหนังสือลดน้อยลง กำรค้นคว้ำหำควำมรู้และ
ข้อมูลต่ำงๆผ่ำนทำงเว็บไซต์มำกข้ึน ท ำให้ห้องสมุดต้องมีกำรปรับตัวจำกกำรให้บริกำรเฉพำะหนังสือ ต้องเพ่ิมควำม
เป็นห้องสมุดดิจิทัลเข้ำไปด้วยเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ในวันพุธที่ 29 มิถุนำยน 2565 ณ 
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก โรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 
  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39(1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
พุทธศักรำช 2546 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและควำมเรียบร้อยบรรลุผล
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งกรรมกำร ดังนี้  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน
ของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ให้ส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย 

 นำยสง่ำ  นำวำรัตน์    ประธำนกรรมกำร 
 นำยเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยวัชรินทร์  ธรรมชำต ิ    กรรมกำร 
 นำยศรชัย  โชต ิ     กรรมกำร 
 นำงวันดี  แป้นสุข ฮอฟสตำด   กรรมกำร 
 นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้ำที่วำงแผน ประสำนงำน และด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 นำยเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์   ประธำนกรรมกำร 

นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    รองประธำนกรรมกำร 
นำยอรุณ  ไชยวรรณ์    กรรมกำร 
นำงปัทมำ  จรเด่น    กรรมกำร 
นำงสำวกฤษณำ  นินทรกิจ   กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ  หนูคง    กรรมกำร 
นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำววรรณวรัตม์  นรำพงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำงสำวกุลณชำ  จุติกมล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ท่ีใช้ในพิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 
มิถุนำยน 2565 เวลำ 09.00 น. – 12.00 น.ประกอบด้วย 
     3.1 เวทสี าหรับใช้ท าพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล บริเวณใต้ อำคำร7 มีหน้ำที่เตรียมเวที โต๊ะ เก้ำอ้ีส ำหรับ
ผู้ร่วมงำนและแขกผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย 
  นำยสมชัย  มุขดำร์    ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที่ร.ต.เกรียงไกร  สิทธิพงศ์   กรรมกำร 
  นำยภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์    กรรมกำร 
  นำยศักดิ์  นนทเภท    กรรมกำร 
  นำยบุญน ำ  สว่ำงภพ    กรรมกำร 
  นำยคมสันติ  คงเส้ง    กรรมกำร 
  นำยเสรี  แซ่ตั่น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     3.2 สวนหย่อมบริเวณชั้นพักบันไดทางขึ้นห้องสมุด มีหน้ำที่ ตกแต่ง ปรับปรุงสวนหย่อมให้มีควำม
สวยงำม ประกอบด้วย 
  ว่ำที่ร.ต.เกรียงไกร  สิทธิพงศ์   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    กรรมกำร 
  นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำร 
  นำงสำววรรณวรัตม์  นรำพงศ์   กรรมกำร 
  นำงสำวกุลณชำ  จุติกมล    กรรมกำร 
  นำยภูเมศร์  ศักดิ์จันทร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    3.3 ห้องสมุด มีหน้าที่ในการจัดสแตนดอกไม้ส าหรับตัดริบบิ้นหน้าห้องสมุด ประกอบด้วย 
นำงทรงศรี  นำคินทร์    ประธำนกรรมกำร 
นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    กรรมกำร 
นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำร 
นำงสำวอรวรรณ  หนูคง    กรรมกำร 

  นำยช ำนำญ  นำคินทร์    กรรมกำร 
  นำงฉวีวรรณ  ไชยศร    กรรมกำร 
  นำงปลื้มจิตต์  ไชยก ำจร    กรรมกำร 

นำงสำววรรณวรัตม์  นรำพงศ์   กรรมกำร 
  นำงสำวกุลณชำ  จุติกมล    กรรมกำร 
  นำงพัชรี  ชูกลิ่น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร พิธีการ มีหน้ำที่เป็นพิธีกรด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 
29 มิถุนำยน 2565 และประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน แจ้งก ำหนดกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

นำยมนตรี  คงแก้ว    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนุชนำรถ  ชูจันทร์    กรรมกำร 
นำงสำวแซมบุปผำ  บัญฑิต   กรรมกำร 
นำงสำวกนกวรรณ  ลีพรหมมำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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5. คณะกรรมการฝ่ายติดต่อประสานงานแขกผู้มีเกียรติ มีหน้ำที่ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำและแขกผู้มีเกียรติเพ่ือมำร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล ในวันพุธที่ 29 มิถุนำยน 2565 ประกอบด้วย 

 นำงเบญจพร  คีรีพันธุ์    ประธำนกรรมกำร 
  นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    กรรมกำร 

นำงสำวณัฏฐณิษำ  เดชเดโช   กรรมกำร 
นำงวรรณำ  คงแป้น    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

6. คณะกรรมการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ มีหน้ำที่ดูแล แก้ปัญหำสัญญำณอินเทอร์เน็ตและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มีควำมพร้อมในกำรใช้งำนระบบห้องสมุดดิจิทัล ประกอบด้วย 

 นำยธเนศ  หำญใจ    ประธำนกรรมกำร 
 ว่ำที่ ร.ต.ณทรัช  อิสระวัฒนะพันธ์   กรรมกำร 
 นำยอรณุ  ไชยวรรณ์    กรรมกำร 
 นำยสมพร  วัชรกำฬ    กรรมกำร 
 นำยภัททิยะ  จันทร์อุดม      กรรมกำรและเลขำนุกร  
7. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและน้ าดื่ม มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำงส ำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มำ

ร่วมงำน ประกอบด้วย 
 นำงกัญจนำภรณ์  สุภวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
 นำงวรรณำ  คงแป้น    กรรมกำร 
 นำงจินดำ  วัชรกำฬ    กรรมกำร 
 นำงสำวณัฏฐณิษำ  เดชเดโช   กรรมกำร 
 นำงสำวอังคณำ  สุวรรณรัตน์   กรรมกำร 
 นำงสำวกุลณชำ  จุติกมล    กรรมกำร 
 นำงสำววรรณวรัตม์  นรำพงศ์   กรรมกำร 
 นำงลัดดำพร  พูนสวัสดิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง บันทึกภาพ มีหน้ำที่จัดตั้งเครื่องเสียงบริเวณใต ้อำคำร7 และห้องสมุด

เฉลิมพระเกียรติกำญจนำภิเษก บันทึกภำพพิธีเปิดห้องสมุดดิจิทัล ประกอบด้วย 
 นำยสมพร  พันธุ์พิทย์แพทย์   ประธำนกรรมกำร 
 นำยอัครินทร์  มะลิวัลย์    กรรมกำร 
 นำยอรุณ  ไชยวรรณ์    กรรมกำร 
 นำยช ำนำญ  ไชยศร    กรรมกำร 
 นำงสำวกันยำรัตน์  มำลยำภรณ์   กรรมกำร 
 นำงปัทมำ  จรเด่น    กรรมกำร     

นำยเสรี  แซ่ตั่น     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
9. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่เบิกจ่ำยค่ำอำหำรว่ำงส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
 นำยวรวุฒิ  ฐำปนภำคย ์    ประธำนกรรมกำร 
 นำงจิรนันท์  ทองขำวบัว    กรรมกำร 
 นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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10. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม มีหน้ำที่ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมในพิธีส่ง
มอบห้องสมุดดิจิทัล ประกอบด้วย 

 นำงวรรณำ  คงแป้น    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    กรรมกำร 
 นำงพัชรี  ชูกลิ่น     กรรมกำร 
 นำงปลื้มจิตต์  ไชยก ำจร    กรรมกำร 
 นำงสำวชุติมำ  ค ำแก้ว    กรรมกำร 
 นำงสำวสุดที่รัก  สัญพิบูลย์   กรรมกำร 
 นำงเบญจพร  คีรีพันธุ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ มีหน้ำที่รับ-ส่งแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมในพิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล 

ประกอบด้วย 
 นำงธมลพรรณ  เดชนุ่น    ประธำนกรรมกำร 
 นำยเชิดศักดิ์  ดุกล่อง    กรรมกำร 
 นำยโสภณ  ภักดี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่จัดท ำแบบประเมิน เก็บรวมและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผล 

เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประกอบด้วย 
 นำงสุภำงค์  ธรรมชำติ    ประธำนกรรมกำร 
 นำงสำววรรณวรัตม์  นรำพงศ์   กรรมกำร 
 นำงสำวกุลณชำ  จุติกมล    กรรมกำร 
 นำงอุดมลักษณ์  เรืองนิ่ม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดผลเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและโรงเรียนสืบไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนำยน พ.ศ.2565 
 
 
 
    (นำยเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลย์พันธ์) 
            รองผู้อ ำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำช 

 
งำนห้องสมุด 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
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ก าหนดการส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล  ให้แก่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 โรตารีสากล 

วันที่  29 มิถุนายน 2565 

เวลา พิธีการ หน้าที ่
08.00-09.00 น. 
(1 ชม.)  

ลงทะเบียน แยกฝ่ำยโรตำรี / ฝ่ำยโรงเรียน พิธีกรโรงเรียน ทักทำยแขก
เชิญเข้ำนั่งประจ ำที่ และ
อ่ืนๆ 

09.05-09.10 น. 
(5 นำที) 

พิธีกรโรงเรียน แนะน ำคณะครูโรงเรียน และแขกของโรงเรียน พิธีกรโรงเรียน   

09.10-09.15 น. 
(5 นำที) 

พิธีกรโรตำรี่ แนะน ำ แขกของโรตำรี่ / สมำชิกสโมสรโรตำร ี   
ศรีธรรมำโศกรำช 

พิธีกรโรตำรี 

09.15-09.25 น. 
(10 นำที) 

อดีตผู้กำรภำค.ยุทธกิจ มำนะจิตต์ แนะน ำโรตำรี่ (เรำคือใคร    
มำท ำอะไรที่นี่)  

พิธีกรโรตำรี 

09.25-09.35 น. 
(10 นำที) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกัลยำณีศรีธรรมรำชกล่ำวต้อนรับ พิธีกรโรงเรียน 

09.35-09.45 น. 
(10 นำที) 

นำยคณิศรณ์  จุลวิทยำกำร นำยกสโมสรโรตำรีศรีธรรมำโศกรำช  
กล่ำวรำยงำน ผู้ว่ำกำรภำคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมำนนท์ ประธำนใน
พิธี สรุปควำมเป็นมำของโครงกำร ขอบคุณผู้ที่ประสำนงำน
ควำมส ำเร็จพร้อมกับแนะน ำบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกล่ำวส่งมอบ
ห้องสมุดดิจิทัลให้ผู้ว่ำกำรภำคด ำเนินกำรส่งมอบให้โรงเรียน 

พิธีกรโรตำรี 

09.45-09.55 น. 
(10 นำที) 

ผู้ว่ำกำรภำคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมำนนท์ ประธำนในพิธี กล่ำวส่งมอบ
โครงกำรให้กับโรงเรียน 

พิธีกรโรตำรี 

09.55-10.05 น. 
(10 นำที) 

นำยสมพงษ์  มำกมณี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
กล่ำวแสดงควำมยินดี 

พิธีกรโรตำรี/พิธีกรโรงเรียน 

10.05-10.15 น. 
(10 นำที) 

ผู้ว่ำกำรภำคไพกิจฯ, นำยกสโมสร,อดีตผู้กำรภำค.ยุทธกิจฯ,   
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด, รองนำยกเทศมนตรีฯ, ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน คณะครูและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันตัดริบบิ้นหรือส่งป้ำย
กำรส่งมอบร่วมกัน 

พิธีกรโรตำรี 

10.15-10.25 น. 
(10 นำที) 

เชิญผู้มีเกียรติทุกท่ำนทดลองเข้ำระบบของห้องสมุดดิจิทัล พิธีกรโรตำรี 

10.25-10.35 น. 
(10 นำที) 

ร่วมรับประทำนอำหำรว่ำง  และเชิญทุกท่ำนตำมอัธยำศัย พิธีกรโรงเรียน   

 
 

 


