
๑ 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่ ๖ /๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร” 
……………………………………  

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา  จัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพ่ือสุขภาพชาว ต.อ.พ.ร.” ในวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ 
สวนจตุจักร เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร อาศัยอ านาจแห่งพระราชบัญญัติ  ระเบียบบริหารงานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙/(๑)  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุข
สันต์  เดนิเพื่อสุขภาพชาว ต.อ.พ.ร.” ดังนี้ 
      ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

   นายสมพงษ์  พลสูงเนิน  นายกสมาคมฯ 
   นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  อุปนายก คนที่  ๑ 
   นายสมชาย  ชัยกิติศักดิ์  อุปนายก คนที ่ ๒ 
   นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการและอาคารสถานที่ 
   นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการและผู้ช่วยอาคารสถานที่ 
   นางนิตยา             มหาเปารยะ  กรรมการและปฏิคม 
   นางสาวนาตยา       นะวะมะวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
   นางยุพด ี             บุญบงการ  กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม 
   นายปณฐ             เสนีวงศ ์ณ อยุธยา กรรมการและสังคมสงเคราะห์ 
   นางศิริลักษณ์         ประจ าแท่น  กรรมการและผู้ช่วยสังคมสงเคราะห์ 
   นางพวงเพ็ญ         เต๊ะขันหมาก  กรรมการและพัสดุ 
   นายสุรเดช            กาญจนประเสริฐ       กรรมการและผู้ช่วยพัสดุ 
   นายพีรพงษ์          ดาระกะมาศ  กรรมการและผู้ช่วยพัสดุ  
   นายบุญชัย           เติมกิจขจรสุข  กรรมการและบรรณารักษ์ 
   นางมาลิน            จันทร์แสง  กรรมการและผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
   นายเกต ุ              โพธิ์น้อย        กรรมการและประชาสัมพันธ์ 
   นายสุพล              วัชรวงษ์ไพบูลย์  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
   นายอาสา             ติปยานนท์  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
   นายธานินทร์         รมยศิริไทย  กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
   นางสาวชญาน ี      วจนะศิริ        กรรมการและนายทะเบียน 

              นายกฤตธัช          โหตรภวานนท ์  กรรมการและการศึกษา 
      นางวันด ี             แก่นจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยการศึกษา 
      นางอุษา  พันธุ์ทองสวัสดิ์  กรรมการและเหรัญญิก 
      นายสมชาย  อินทิราวรนนท์  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
        นางสุชานันท ์ ศุภราช             กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 



๒ 
 

        นางธนิดา  บัวประเสริฐ  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
        นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
        นางศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๑.๒  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
     นายพิษณุ           แย้มขจร       ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 
     นางสาวกมลลักษณ์ วัชรวงศ์ชัย  รองประธานคนที ่ ๑ 
     นางสาวพนิดา บุตรแสน  รองประธานคนที่  ๒  
     นายสุรจิต           มหกฤติยาธร  นายทะเบียน 
     นางสุนทร ี  นาควิโรจน์  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
     นางสาวศุภวลัย์ ใบเงิน       ผู้ช่วยนายทะเบียน 
     นางพูลสุข    เกษมสุข       เหรัญญิก 
     นางสาวปุณยนุชด ี ยอดขวัญ  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
     นางสาวภสัธารีย ์ จิตต์รัตนอาภา  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
     นายปราโมทย์         โถรัตน์   ประชาสัมพันธ์ 
     นายศิวทัต             มงคลทรัพยา  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
     นางปวีณา             พันธุ์ศุภถาวร  ปฏิคม 
     นางพิสมัย             เจริญสุข    ผู้ช่วยปฏิคม 
     นางเพ็ญนภ  แฟงเอม    ผู้ช่วยปฏิคม 
     พันจ่าเอกณรงค์ชัย สมใจ   ผู้ช่วยปฏิคม 
     นางสาวอรนุช         โก๋กลิ่น   เลขานุการ 
     นางสาวกมลพรรณ   มีธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
     นายภัทร              ลักษณสมพงษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๑.๓  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
     รศ. ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์  ประธานกรรมการฯ 
     นายศิริ                สุงคาสิทธิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายสุรินทร์           ต่อเนื่อง       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายโกศล             พละกลาง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     พันต ารวจเอกบุญส่ง นามกรณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายสุชาติ             ชุติปภากร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
     นายปราโมทย์         ไวยวิก      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                           ศ. ดร. สิรภพ รักษ์ธนธัช  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
     นายเกต ุ               โพธิ์น้อย       กรรมการผู้แทนครู 
     นายประเดิมชัย       บุญช่วยเหลือ  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     นางอรณี               นมรักษ์        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
     นายสหวสัส ์ วัชรมาศหาญ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
     พระราชปริยัติกิจ     (พระมหาวุฒิ)  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
      



๓ 
 

     นายสมชาย  ชัยกิติศักดิ์  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
     นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

               หน้าที ่
๑. ให้ค าปรึกษาแนะน า อ านวยความสะดวกให้การด าเนินโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพ่ือ

สุขภาพชาว ต.อ.พ.ร” 
 

 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์ รัตนวิชัย       รองประธานกรรมการ 
   นายรัตนะ  บัวรา       รองประธานกรรมการ 
   นายเผด็จ     อุทุมสกุลรัตน์           รองประธานกรรมการ 
   นางสมคิด      ลอยฟ้า       กรรมการ 
   นายธานินทร์            รมยศิริไทย           กรรมการ 
   นางนิตยา      มหาเปารยะ           กรรมการ 
   นางสาวนาตยา นะวะมะรัตน์            กรรมการ 
   นางขวัญตา      ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
   นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา      กรรมการ 
   ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์ ตั้งโสภณ           กรรมการ 
   นายเลิศชัย              เกตุพิทยา           กรรมการ 
   นางสาวสตรีรัตน ์ เจนนพกาญจน์          กรรมการ 
   นายอุดม      จิรกิตตยากร           กรรมการ 
   นางเสวิกา      เอ้ือพอพล           กรรมการ 
   นางสาวอ าไพ      พาโคกทม                กรรมการ 
   นางสาวนัดธิดา นวลศรี            กรรมการ 
   นายนวเรศ              เสนคุ้ม            กรรมการ 
   นายโกวิท      มาตย์สาลี           กรรมการและเลขานุการ 
   นายเกต ุ      โพธิ์น้อย            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นางพวงเพ็ญ            เต๊ะขันหมาก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          หน้าที ่ 
๑. ก าหนดแผนงาน รายละเอียดการด าเนินงาน 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆให้จัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพ

ชาว  ต.อ.พ.ร.” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  
 
 
 
 
  
 



๔ 
 

           ๓.  คณะกรรมการการเงิน 
         ว่าทีพั่นตรีฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   ประธานกรรมการ 
     นางนิตยา       มหาเปารยะ  รองประธานกรรมการ 
     นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
     นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
     นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
      นางวันทนา       แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 
     นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
    หน้าที ่

๑. รับบริจาคจากเงินและสิ่งของ 
๒. ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย หลังเสร็จงานแล้วน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา 
๓. ประกาศจ านวนเงินรายรับ – รายจ่ายโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพชาว   
      ต.อ.พ.ร.” ให้คร ู บุคลากร  นักเรียน  และผู้สนใจทราบ 

 
           ๔.  คณะกรรมการสถานที่ 
            นายโกวิท  มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
            นางพวงเพ็ญ          เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
                        นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
            นายวิเชียร   สังขพงษ์         กรรมการ 
            นายอดุลย์   พุทธขันธ์        กรรมการ 
            นายสมทรง   ศุขะเนตร  กรรมการ 
            นายสมคิด   สง่างาม         กรรมการ 
            นายมิ่ง   ราตรี         กรรมการ 
            นายวินัย  ออกแมน        กรรมการ 
            นายวีระชัย   น้ าพระหัส  กรรมการ 
            นายเผด็จ   กลิ่นปาน        กรรมการ 
            นายนวเรศ   เสนคุ้ม        กรรมการและเลขานุการ 
              หน้าที่ 

๑. จัดเตรียมสถานที่  ที่นั่งรับรอง  แท่นกล่าวรายงาน  โต๊ะส าหรับวางสิ่งของ  ป้ายส าหรับติด
ประกาศ ณ สถานที่จัดกิจกรรม 

๒. จัดประดับดอกไม้บนแท่นกล่าวเปิดงานของประธานในพิธี และแท่นกล่าวรายงานการจัด
โครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพชาว ต.อ.พ.ร.” 

๓. ตกแต่งเวที ณ สวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมสวยงาม 
๔. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องน าไปใช้ใน“วันครอบครัวสุขสันต์ เดินเพื่อสุขภาพชาว  

ต.อ.พ.ร.” เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ผ้าปูโต๊ะวางสิ่งของ เป็นต้น 
 
 

  
  



๕ 
 

 ๕.  คณะกรรมการพิมพ์บัตรและจ าหน่ายบัตร 
       นายรัตนะ           บัวรา    ประธานกรรมการ  
       นางธนวรรณ        โสดา    รองประธานกรรมการ 
       นางสาวชญาณี     วจนะศิริ         กรรมการ 
                  นายปรัชญา    คณา    กรรมการ 
       นางมาลิน    จันทร์แสง   กรรมการ 
  นายเกต ุ    โพธิ์น้อย   กรรมการ 
  นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
  นายพงศ์พญา    แก้วประทุม   กรรมการ 
  ครูที่ปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
       นางสมคิด    ลอยฟ้า         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่

๑. จัดพิมพ์บัตร  จ านวน  ๓‚๐๐๐  ใบ 
๒. จัดจ าหน่ายบัตรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจตามระดับชั้นต่างๆรวมทั้งบุคคลทั่วไป 
๓. ประสานงานการส่งเงินจากการจ าหน่ายบัตรกับคณะกรรมการการเงิน  

 ๖.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
       นายเกตุ               โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
      นางสาวยุวดี          เสือใหญ ่  รองประธานกรรมการ  
      นางสาวฮาดีหม๊ะ     แวดะสง         กรรมการ 
      นางสาวมนัสภรณ์     แก้วตา         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพ่ือสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร.” ให้
นักเรียนทราบกิจกรรมหน้าเสาธง  เพ่ือให้นักเรียนน าไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบ
ต่อไป 

๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพ่ือสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร.” ให้
ประชาชนทั่วไปทราบผ่านสื่อต่างๆ 
 

  ๗.  คณะกรรมการพิธีการและด าเนินการจับฉลาก 
      นายเผด็จ  อุทมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
      นายปรัชญา             คณา   รองประธานกรรมการ 
      นางสาวพราว            พาหอม   กรรมการ 
      นางสาวฮาดีหม๊ะ   แวดะสง        กรรมการ 
      นายมาโนชญ์       มูลทรัพย ์       กรรมการ 
  นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
  นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
  นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
      นางสาวสิวลี           บุญวัฒน์        กรรมการและเลขานุการ 
  
 



๖ 
 

               หน้าที ่
   ๑. จัดท าขั้นตอนพิธีการต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
   ๒. จัดท าค ากล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และค ากล่าวเปิดงานของประธานในพิธีเปิด    

    โครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร.” 
                     ๓. เตรียมของขวัญให้พร้อมเพ่ือด าเนินการในการจับฉลาก 
      ๔. ประสานกับคณะกรรมการปฏิคมเพ่ือรับกล่องหางบัตรมาจับฉลาก 
  
 ๘.   คณะกรรมการปฏิคมและรับหางบัตรใส่กล่อง 
      นางขวัญตา            ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
      นางสาวอุบล    บุญชู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวตวงศรณ์       องอาจ          กรรมการ 
    นางสาวอ าภาพร    วงษ์ขันธ์          กรรมการ 
  นางสาวอรวรรณ       เทียนธวัชกุล         กรรมการ 
     นายทองฉัตร    ไรนุ่น          กรรมการ 
      ว่าที่ร้อยตรีอภิลักษณ์    ช านาญฤทธิ์         กรรมการ 
  นางสาวสุภาวดี        สอาดดิษฐ์         กรรมการ 
  นางสาวสุพิณยา   วาปีกัง          กรรมการ 
      นางสาววิไลพร   จอมพล          กรรมการและเลขานุการ 
 
 หน้าที ่
       ๑. จัดท ากล่องใส่หางบัตรเดินการกุศล  จ านวน  ๒  ใบ         

๒. รับลงทะเบียนโดยรับหางบัตรจากผู้ที่มาร่วมเดินการกุศล น าใส่กล่องรับหางบัตร             
แล้วน าส่งให้คณะกรรมการพิธีการและด าเนินการจับฉลากต่อไป   

                  ๓. ให้การรับรองผู้ที่มาเป็นประธานในพิธี รวมทั้งให้บริการเครื่องดื่ม – อาหารว่างแก่ผู้มี    
   เกียรติที่มาร่วมงานเดินการกุศลโดยประสานงานกับคณะกรรมการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง 

                     ๔. ต้อนรับ ปฏิสันถาร และอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 
 

 ๙.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและก าหนดจุดในการเดิน 
      ว่าที่ร้อยโทบุรินทร์      ตั้งโสภณ  ประธานกรรมการ 
      นายทรงพรต  เชื้อภักด ี                 รองประธานกรรมการ 
      นายชยกฤต           ค าเมืองคุณ      กรรมการ 
      นายบุญทัน            แดงสอาด  กรรมการ     
     นายเผด็จ              กลิ่นปาน       กรรมการ 
     นายธวัช    สังขพงษ ์        กรรมการ 
      นักศึกษาวิชาทหาร  จ านวน ๑๕ คน          กรรมการ 
      นายธนวิทย์            วิกระยิน                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๗ 
 

 หน้าที ่
๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สวนจตุจักร  เพ่ือวางมาตรการการรักษาความปลอดภัย  และ    
    ก าหนดจุดเส้นทางการเดินเพ่ือสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร. ตามแผนที่สวนจตุจักร 
๒. น านักศึกษาวิชาทหารอยู่ตามจุดที่ก าหนดในเส้นทางเดินเพ่ือสุขภาพ 

                 
           ๑๐. คณะกรรมการจัดริ้วขบวนและการแสดงแอโรบิด 
      นายเลิศชัย  เกตุพิทยา       ประธานกรรมการ 
      นางดวงเดือน  คงสุข   รองประธานกรรมการ 
      นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร       กรรมการ 
      นางสาวสุภาพร    งาเฉลา        กรรมการ 
      นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ       กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่
      ๑.  จัดการเต้นแอโรบิก ณ สวนจตุจักร เพ่ือวอร์มร่างกายโดยใช้ตัวแทนนักเรียน ๑๑ คน       
                     ๒.  จัดริ้วขบวนนักเรียนและผู้ที่ร่วมเดินการกุศล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสวยงาม 
       
           ๑๑.  คณะกรรมการเครื่องดื่ม-อาหารว่าง 
      นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน ์       ประธานกรรมการ 
      นางปราณี   วีระหงส์        รองประธานกรรมการ 
      นางศริิลักษณ์         ประจ าแท่น       กรรมการ 
  นักเรียนชั้น ม.๕/๑๑ ทุกคน   กรรมการ 
      นางสาวศิริลักษณ์     เพ็งถมยา       กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่

๑. จัดเตรียมเครื่องดื่ม-อาหารว่าง ส าหรับผู้ที่มาเข้าร่วมเดินการกุศล 
๒. จัดเตรียมชุดรับรองและอุปกรณ์ส าหรับการบริการเครื่องดื่ม – อาหารว่าง  แก่ประธานในพิธี

และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร. 
  
 ๑๒.  คณะกรรมการแสง  สี  และถ่ายภาพ 
      นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
      นายสิริชัย            โชติกมณิย์        รองประธานกรรมการ 
      นายสมพร            ชัยวงษ์         กรรมการ 
      นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี               กรรมการ 
       นายเรวัตต์          นกสว่าง         กรรมการและเลขานุการ    
 หน้าที ่
  ๑.  ติดต้ังเครื่องเสียง  ดูแลระบบไฟ  จัดหาและเปิดเพลงตามความเหมาะสม 
  ๒.  ถ่ายท าวีดีทัศน์  และบันทึกภาพตลอดพิธีการของโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อ  
       สุขภาพชาว ต.อ.พ.ร.” 
 
  
 



๘ 
 

  
๑๓.  คณะกรรมการพยาบาล 

      นางเสวิกา  เอ้ือพอพล  ประธานกรรมการ 
      นางสาวเนาวรัตน์    ลักษณาการ        กรรมการ 
      นางสาวพรพรรณ         เจริญพิบูลย์        กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่

๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ 
     ๒.  ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อผู้มาร่วมเดินการกุศลเจ็บป่วย 
 
            ๑๔.  คณะกรรมการแจกเสื้อและจ าหน่ายของท่ีระลึก 
          นางสาวอ าไพ  พาโคกทม        ประธานกรรมการ 
          นายธานินทร์        รมยศิริไทย        รองประธานกรรมการ 
          นายกีรติ             ศุภภัคว์รุจา        กรรมการ 
          นางสาวศากุน       เทียนทอง        กรรมการ 
          นางสาวณัฐณิชา    บุญเกตุ   กรรมการ 
          นางสาววิภาดา      คล้ายนิ่ม        กรรมการ 
          นางสาวอารีรัตน์     แคล่วคล่อง        กรรมการ 
  นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
          นางจิราภรณ์         วราชุน         กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่
                     ๑.  ด าเนินการจัดแจกเสื้อส าหรับผู้มาร่วมกิจกรรม“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพ่ือสุขภาพชาว   
                          ต.อ.พ.ร.”ส าหรับผู้ถือบัตรมาแลกหนึ่งใบต่อเสื้อ  ๑  ตัว 
        ๒.  เตรียมของที่ระลึกที่จะจ าหน่ายไว้ให้พร้อมและจ าหน่ายจัดท าบัญชีรายรับ - จ าหน่าย  ของที่ 
       ระลึกให้เรียบร้อย 
 
 ๑๕.  คณะกรรมการประเมินผล 
                     นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   ประธานกรรมการ  
      นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา รองประธานกรรมการ 
       นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
       นางสาวกนกภรณ์ กุสสลานุภาพ  กรรมการ 
       นางสาวจุฑารัตน์  อนันต์             กรรมการ 
       นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 
     หน้าที ่
     ๑.  เตรียมแบบฟอร์มประเมินผลการด าเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพ่ือสุขภาพชาว    
         ต.อ.พ.ร.”  แจกครู - บุคลากรและผู้มาร่วมกิจกรรม 
     ๒.  รวบรวมเก็บแบบประเมิน  เพ่ือสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

           ๓.  จัดส่งรายงานการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์  เดินเพื่อสุขภาพ  
         ชาว  ต.อ.พ.ร.” เพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  



๙ 
 

 
๑๖. คณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 

            นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  ประธานกรรมการ 
      นายประชาธิป           ใจกล้า     รองประธานกรรมการ 
      นายสมพร               ชัยวงษ์   กรรมการ 
     นายพงศ์พิพรรธ         จิรกิตตยากร  กรรมการ 
      นางสาวอัจฉราภรณ์     เมืองโคตร            กรรมการ 
      นายนวเรศ  เสนคุ้ม        กรรมการ 
  นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการและเลขานุการ 
   
 หน้าที ่
                     ๑.  จัดท ารายงานการด าเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพื่อสุขภาพชาว  ต.อ.พ.ร.” ให้ 
        ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นรูปเล่ม  ตามรูปแบบและน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 
   

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อทางราชการสืบไป 

 
สั่ง   ณ   วันที่   ๘   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
                                  (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
                          
 


