
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที ่ ๑๙/  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน 
-------------------------------------------------------------- 

                     เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของครู  บุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  จึงมี
ก าหนดให้มีการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียนในทุกปีการศึกษา  ในวันอังคารที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็น
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  และจะมีการด าเนินการ
กิจกรรมหลังเคารพธงชาติ  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐  น. ณ  ลานสนามโดมเอนกประสงค์  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตราที่  ๓๙  (วรรคแรก)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
กฎกระทรวงแบ่งราชการและมาตราที่   ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน  ประกอบด้วยบุคลากรดังรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑  นายเลิศศิลป์      รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นายรัตนะ     บัวรา   รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓  ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์  รัตนวิชัย  กรรมการ 
   ๑.๔  นายเผด็จ     อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการ 
   ๑.๕  นายโกวิท     มาตย์สาลี  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  ค าแนะน า  และอ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายแลวัตถุประสงค์                                       
        

๒. คณะกรรมการด าเนินการงาน 
๒.๑  นายโกวิท  มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายเกตุ      โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ    
๒.๔  นางสาวพราว พาหอม   กรรมการ   
๒.๕  นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ  
๒.๖  นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์  กรรมการ 
๒.๗  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
๒.๘  นางสาวนัดธิดา นวลศรี   กรรมการ 
๒.๙  นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม  กรรมการ 

    ๒.๑๐  นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. วางแผนเตรียมการด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน 
                     ๒. ประชุมประสานงานในคณะกรรมการฝ่าย  ละงานต่างๆในการด าเนินงานโดยเป็นไปด้วย        
                                  ความเรียบร้อย 
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  ๓. คณะกรรมการจัดบอร์ดวันสถาปนาโรงเรียน 
  ๓.๑  นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ 
  ๓.๓  นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการ 
  ๓.๔  นางณัฐนันท ์ รัมมะเดช   กรรมการ 
  ๓.๕  นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
  ๓.๖  นายสิริชัย โชติกมณิย์  กรรมการ 
  ๓.๗  นางทัศนารี อ่อนสุข   กรรมการ 
  ๓.๘  นายเลิศชัย เกตุพิทยา  กรรมการ 
  ๓.๙  นางศิริลักษณ์ ประจ าแท่น  กรรมการ 
  ๓.๑๐  นางสาวยุวดี เสือใหญ ่   กรรมการ 
  ๓.๑๑  นางสาวกชพร อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๒  นางสาวสิวลี บุญวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  หน้าที ่ จัดบอร์ดส่งเสริมด้านความรู้วันสถาปนาโรงเรียนในด้านต่างๆ 
  
  ๔. คณะกรรมการจัดท าหนังสือเชิญ 
   ๔.๑  นางสาวพราว พาหอม   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒  นายสมพร  ชัยวงษ์   รองประธานกรรมการ 
   ๔.๓  นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
   ๔.๔  นายพงศ์พิพรรธ จิรกิตตยากร  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่ จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน  
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และผู้มีเกียรติร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียน  
  
 ๕. คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร 
   ๕.๑  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
   ๕.๒  นางธนวรรณ โสดา   รองประธานกรรมการ 
   ๕.๓  นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
   ๕.๔  นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. เชิญคณะกรรมการ  แขกผู้ที่มีเกียรติที่มาร่วมงานเข้าสู่พิธีการ 
   ๒. จัดล าดับขั้นตอนในการด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน   
   ๓. ด าเนินรายการพิธีกร 
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 ๖. คณะกรรมการจัดสถานที่ 
             ๖.๑  นายโกวิท  มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
   ๖.๒  นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
   ๖.๓  นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
   ๖.๔  นายวิเชียร  สังขพงษ ์  กรรมการ 
   ๖.๕  นายอดุลย์  พุทธขันธ์  กรรมการ 
   ๖.๖  นายสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมการ 
   ๖.๗  นายสมคิด  สง่างาม   กรรมการ 
   ๖.๘  นายมิ่ง  ราตรี   กรรมการ 
   ๖.๙  นายวินัย  ออกแมน  กรรมการ 
   ๖.๑๐  นายวีระชัย น้ าพระหัส  กรรมการ 
   ๖.๑๑  นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. จัดสถานที่  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ตกแต่งเวทีตามความเหมาะสม 
   ๒. จัดพื้นที่รองรับสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้  หน้าลานพระพุทธรูปและศาลพระภูมิ 
   ๓. จัดป้าย  ติดป้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
 
  ๗. คณะกรรมการการเงิน – พัสด ุ
   ๗.๑  ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์ รัตนวิชัย  ประธานกรรมการ 
   ๗.๒  นางนิตยา  มหาเปารยะ  รองประธานกรรมการ 
   ๗.๓  นางนฤมล  มุสิเกต ุ   กรรมการ 
   ๗.๔  นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
   ๗.๕  นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
   ๗.๖  นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. ขออนุมัติการเบิก – จ่าย  และจัดเตรียมวัสดุส าหรับการด าเนินการในวันสถาปนา 
   ๒. เชิญชวนครู - บุคลากร  ทางการศึกษาร่วมท าบุญเลี้ยงพระเช้าและถวายอาหารเพล 
  
  ๘. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีสงฆ์ เครื่องไทยธรรม และจัดเครื่องเซ่นไหว้ถวายพระและศาลพระภูมิ 
   ๘.๑  นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
   ๘.๒  นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ 
   ๘.๓  นางสาวชญานี วจนะศิริ   กรรมการ 
   ๘.๔  นายพงศ์พญา แก้วประทุม  กรรมการ 
   ๘.๕  นายชยกฤต ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
   ๘.๖  นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
   ๘.๗  นายมโนธรรม ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในพิธีทางศาสนา  
   ๒. นิมนต์พระถวายภัตราหารเช้าพระสงฆ์  และถวายภัตราหารเพล  ปิ่นโต จ านวน ๙ เถา  
   ๓. เชิญชวนนักเรียนร่วมท าบุญ ในวันอังคารที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
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  ๙. คณะกรรมการจัดภัตราหาร – น  าดื่ม  ถวายพระสงฆ ์
   ๙.๑  นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์  ประธานกรรมการ 
   ๙.๒  นางปราณี  วีระหงส์   รองประธานกรรมการ 
   ๙.๓  นางศิริลักษณ์ ประจ าแท่น  กรรมการ 
   ๙.๔  นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมภัตราหาร - น้ าดื่ม  ถวายพระเช้าและถวายพระเพล 
   ๒. จัดเตรียมปิ่นโตภัตราหารเพล  ถวายพระจ านวน  ๙  เถา 
   ๓. จัดเตรียมน้ าดื่ม - อาหารว่าง(ถ้ามี)รับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
  
  ๑๐. คณะกรรมการเสียง ภาพ  วีดีทัศน์ 
   ๑๐.๑  นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
   ๑๐.๒  นายสิริชัย โชติกมณิย์  รองประธานกรรมการ 
   ๑๐.๓  นายเรวัตต์ นกสว่าง   กรรมการ 
   ๑๐.๔  นายสมพร ชัยวงษ์   กรรมการ 
   ๑๐.๕  นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. ติดต้ังเครื่องเสียง  ดูแลระบบไฟ  จัดหาและเปิดเพลงตามความเหมาะสม 
   ๒. บันทึกภาพ  จัดท าวีดีทัศน์  วีดีโอ  วันสถาปนาโรงเรียนตลอดพิธีการให้เรียบร้อย 
 
  ๑๑. คณะกรรมการประเมินผล 
   ๑๑.๑  นางสาวนัดธิดา นวลศรี   ประธานกรรมการ 
   ๑๑.๒  นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา รองประธานกรรมการ  
   ๑๑.๓  นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์   กรรมการ 
   ๑๑.๔  นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมแบบฟอร์มประเมิน  การด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน  แจกครู-บุคลากร  
       และผู้มาร่วมงาน 
   ๒. รวบรวมเก็บแบบประเมิน  และสรุปผลการประเมิน  
   ๓. น าเสนอผู้อ านวยการ  และจัดส่งคณะกรรมการจัดท ารูปเล่มรายงานไว้เป็นหลักฐาน 
       ต่อไป  
 
  ๑๒. คณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม 
   ๑๒.๑  นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม  ประธานกรรมการ 
   ๑๒.๒  นายสมพร ชัยวงษ์   รองประธานกรรมการ 
   ๑๒.๓  นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี  กรรมการ 
   ๑๒.๔  นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร  กรรมการ 
   ๑๒.๕  นางสาวศศิธร นานไธสง  กรรมการ 
   ๑๒.๖  นายนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 
  หน้าที ่ จัดท ารายงานการด าเนินงานวันสถาปนาโรงเรียนเป็นรูปเล่ม  ประสานข้อมูลกับ  
            คณะกรรมการที่ต้องใช้ข้อมูลให้เรียบร้อย และรวบรวมเป็นเอกสารหลักฐานประจ าปีต่อไป 
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  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  เพ่ือให้เกิดผลดี
ต่อทางราชการสืบไป 
   

สั่ง   ณ   วันที่   ๒๑   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 

                         (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


