
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่  33/2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 

 

 

 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ให้กับนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจ าปีการศึกษา 2557 โดยจะจัด
กิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558    เวลา 15.10-17.00 น.  ณ หอประชุมโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษามีความรักในสถาบัน  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่  39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา  2547  จึ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการและบุ คลากรปฏิบั ติ หน้ าที่ ดั ง นี้  
 

 1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายให้ค าแนะน า      แก้ปัญหาต่างๆ  ใน
การจัดงานประกอบด้วย 

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

 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ท าหน้าที่วางแผนการท างาน  เตรียมงาน    ประสานงานกับ
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   รองประธานกรรมการ 
3. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
4. นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
5. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
6. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
7. นางสาวสุภาพร งาเฉลา   กรรมการ 
8. นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการ 
9. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  กรรมการ 
10. นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
11. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ  
12. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
13. นางสาวนัดธิดา นวลศรี   กรรมการ 

/14.  นางสาวพูนศรี... 



 2 
14. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
15. นางสาวมัณฑนา เอ่ียมสกุล  กรรมการ  
16. นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
17. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
18. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการ 
19. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
20. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
21. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
22. นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
23. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา  กรรมการ 
24. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
25. นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์  กรรมการ 
26. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
27. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
28. นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
29. นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
30. นางสาวพราว  พาหอม   กรรมการ 
31. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
32. นายธานินทร์          รมยศิริไทย  กรรมการ 
33. นางสาวปฏิมา           อัมพะเศวต  กรรมการ 
34. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
35. นางสาวรัชกุล           แสนปัญญา  กรรมการ 
36. นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
37. นางสาวกัลยา           ออมสิน   กรรมการ 
38. นางสาวยุรี  ปิยะตันติ  กรรมการ 
39. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
40. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 3.  คณะกรรมการสถานที ่ ท าหน้าที่จัดเตรียมป้ายเวที  ดอกไม้ในพิธี  ซุ้มดอกไม้ส าหรับ
ถ่ายรูป  จัดโต๊ะเก้าอ้ี  ส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี จ านวน 860 ตัว  จัดเตรียมเครื่องเสียง  และ
ควบคุมเสียงในพิธี  ถ่ายภาพ  ตัดตัวอักษรและประดับตัวอักษรบนหอประชุม  ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3. นายวรวัฒน ์  แพธรไกรศรี  กรรมการ 
4. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
5. นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
6. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
7. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
8. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 4.  คณะกรรมการพิธีการ  ท าหน้าที่ก าหนดพิธีปัจฉิมนิเทศ   เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในพิธี
เพลงประกอบพิธี  นักเรียนที่จะเป็นตัวแทน ม.3 และ ม.6 กล่าวในพิธี เตรียมค ากล่าวรายงาน  
ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ  ให้พิธีปัจฉิมนิเทศเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสม 
ประกอบด้วย 

1. นางนิตยา  มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
2. นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการ 
3. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
4. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.  คณะกรรมการพิธีกร ท าหน้าที่  นัดหมาย ฝึกซ้อมนักเรียนในพิธีปัจฉิมนิเทศ และด าเนินพิธี
ปัจฉิมนิเทศให้เป็นไปตามก าหนดการ ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการ 
3. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการและเลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมการพัสดุ และการเงิน  ท าหน้าที่จัดเตรียม  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  การเบิกจ่าย  
เพ่ือใช้ในการปัจฉิมนิเทศ ประกอบด้วย 

1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
3. นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
4. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
5. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 

7.  คณะกรรมการจัดท าบายศรีสู่ขวัญ และจัดขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ  มีหน้าที่จัดท าบายศรี
สู่ขวัญ และจัดขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ จากลานเอนกประสงค์ ไปหอประชุมโรงเรียน  จัดเตรียม
สายสิญจน์ส าหรับผูกข้อมือนักเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
3. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
4. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
5. นายประสพสุข ศรีวันนู   กรรมการ 
6. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
7. นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
8. นายเกษม    ศรีสมบูรณ์  กรรมการ 
9. นางสาวณัฏฐณิชา   ราชกิจก าธร  กรรมการ 
10. นักเรียนวงกลองยาว    กรรมการ 
11. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

8.  คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธี  มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของนักเรียน  
ม. 3  และ ม. 6 ตรวจการแต่งกายที่เหมาะสม ควบคุมนักเรียนให้ร่วมพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และประสานกับพิธีกร เรื่องข้ันตอนการท าพิธีปัจฉิมนิเทศ  ประกอบด้วย 
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1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2. นางธนวรรณ   โสดา   กรรมการ 
3. นางสาวชญานี วจนะศิริ   กรรมการ 
4. นายปรัชญา  คณา   กรรมการ 
5. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
6. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
8. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
9. นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
10. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
11. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
12. นายธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
13. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
14. ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม. 6  กรรมการ 
15. นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

9.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  เชิญ
ชวนให้ครูและนักเรียน ที่จะส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธี  ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 

 
10. คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินการจัดงาน  สรุปเสนอ

โรงเรียนประกอบด้วย 
1. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
4. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ   กรรมการ 
5. นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 

 

การแต่งกาย    1.  ครูแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการ 
  2.  นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 
 

 สั่ง ณ วันที่   4   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 
 
 
                         (นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ชั้น ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2557 

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
ณ  หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
*********************************************************************************************************************************** 

 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
15.10 - 15.30 น. ตรวจการแต่งกายที่เหมาะสม ครูที่ปรึกษานักเรียน ม.3 , ม.6 สนามบาส 
15.30 - 15.40 น.  นักเรียน ม.3 และ ม.6 พร้อมกันที่

หอประชุม ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ 
ครูเกตุ และคณะฯ หอประชุม 

15.40 - 15.50 น. ขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ จากลาน
เอนกประสงค์ไปหอประชุม 

ครูยุวดี และคณะ หอประชุม 

15.50 - 15.55 น. รองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน รองฯรัตนะ  บัวรา หอประชุม 
15.55 - 16.00 น. ประธานกล่าวให้โอวาท ประธาน หอประชุม 
16.00 - 16.20 น. ตัวแทนนักเรียน ม. 3  และ ม. 6 กล่าว

แสดงความรู้สึกและค าปฏิญาณ 
ตัวแทนนักเรียน , 
ครูเกตุ, ครูสมคิด 

หอประชุม 

16.20 - 17.00 น. นักเรยีน ม. 3 และ ม. 6 พบผู้บริหารและ
ครูที่ปรึกษา ผูกข้อมือให้พรนักเรียน       
รับอาหารว่าง  

ครูที่ปรึกษานักเรียน  
ม. 3  และ ม. 6 

หอประชุม 

17.00 น. เสร็จพิธีปัจฉิมนิเทศ ครูที่ปรึกษานักเรียน ม.3 , ม.6 หอประชุม 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 


