
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่ 7/2558 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตร ในวันปีใหม่ วันเด็ก และวันครู 
....................................................................... 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาจะจัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตร ในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก       
และ วันครู เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โดยก าหนดจัดในวันศุกร์ 
ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.00 – 09.20 น. อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และ
มาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า

ประกอบด้วย 
1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
2. ว่าที ่พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   กรรมการ 
3. นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
4. นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการ 
5. นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการงานอาคารสถานที ่ท าหน้าที ่จัดสถานที่ จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดอาสนะสงฆ์ จ านวน 9 ที่  

จัดที่นั่งประธาน ที่นั่งครู ติดป้ายเวที แต่งเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้เครื่องเสียง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมโต๊ะให้คณะครู นักเรียนส าหรับวางสิ่งของที่น ามาใส่บาตรบริเวณลานอเนกประสงค์   
และถ่ายภาพในกิจกรรม  ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
4. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
5. นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
6. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
7. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.   คณะกรรมการจัดเตรียมพิธีสงฆ์  ท าหน้าที ่จัดเตรียมนักเรียนกล่าวค าอาราธนา จัดเตรียมที่กรวดน้ า
ให้ประธาน จัดเตรียมกรรมการนักเรียนรับของที่ใส่บาตรแล้วน าไปยังรถโรงเรียน รับเงินร่วมท าบุญจากคณะครูและ
นักเรียน จัดเตรียมปัจจัย และดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่และถวายพระสงฆ์ ประกอบด้วย 

1. นางนิตยา  มหาเปารยะ  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
3. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
4. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
5. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
6. นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 
7. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
8. นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
9. นายปรัชญา  คณา   กรรมการ 
10. นายประสพสุข ศรีวันนู   กรรมการและเลขานุการ 

 
4.  คณะกรรมการจัดเตรียมภัตตาหารเช้า ท าหน้าที ่จัดเตรียมภัตหารเช้าถวายพระสงฆ์ จ านวน 9 รูป       

ณ ห้องอาหารครู ประกอบด้วย 
1. นางสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
5.  คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนรับเกียรติบัตร “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา”  ท าหน้าที่ จัดเตรียม

นักเรียนที่ขึ้นรับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร  ครั้งละ 10 คน จัดเตรียมนักเรียนถือเข็มเชิดชูเกียรติ และ     
เกียรติบัตร เพ่ือมอบให้ประธานและคณะ ประกอบด้วย 

1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
3. นางสาวชญานี วจนะสิริ   กรรมการ 
4. นายปรัชญา  คณา   กรรมการ 
5. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
6. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ท. บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
8. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
9. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
10. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการและเลขานุการ 

 
6.  คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร  ท าหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ     

และเป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
3. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการและเลขานุการ 
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 7.  คณะกรรมการจัดการแสดง ท าหน้าที ่จัดการแสดงเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมวันเด็ก 
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
3. นางยุพดี  บุญบงการ  กรรมการ 
4. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 

  
 8.  คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
   2.  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
  3.  นางสาวนัฐนิชา บุญเกตุ   กรรมการ 
  4.  นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 
           

สั่ง ณ วันที่  7 มกราคม พ.ศ. 2558 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
หมายเหตุ : การแต่งกาย 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดผ้าโขมพัสตร์ 
  2. นักเรียน แต่งกายชุดชุดคณะสี 
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ก าหนดการจัดการจัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตร ในวันปีใหม่ วันเด็ก และวันครู 

วันศุกร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 
ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

07.15-08.15 น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า ณ ห้องอาหารครู ครูสตรีรัตน์และคณะ 
07.30-08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง   ครูธนวรรณ 
08.00-08.15 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ให้พรในวันปีใหม่ วันเด็ก และวันครู  ครูนิตยาและคณะ 
08.15-08.40 น. พระสงฆ์ 9 รูป รับบาตร จากคณะครูและนักเรียน ครูนิตยาและคณะ 
08.40-09.20 น. - รองผู้อ านวยการกล่าวรายงานโครงการเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา รองผู้อ านวยการ 

 - ผู้อ านวยการอ่าน สารวันเด็ก ผู้อ านวยการ 
 - ผู้อ านวยการและคณะ มอบเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร   ผู้อ านวยการ,ครูสมคิด 

และคณะ 
 - เริ่มการแสดง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ครูยุวดี และคณะ 

09.20 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครูเกตุ และคณะ 
 

หมายเหตุ : การแต่งกาย 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายชุดผ้าโขมพัสตร์ 
  2. นักเรียน แต่งกายชุดชุดคณะสี 
 


