
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่ ๖๒  /๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน  Saikyo  High  School 

ประเทศญี่ปุ่น 
…………………………………… 

 
  ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ก าหนดต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจาก
โรงเรียน  Saikyo  High  School  ประเทศญี่ปุ่น  จ านวน  ๔๙  คน  และครูจ านวน  ๓  คน  มาเยี่ยมชม
โรงเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น  ของโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ในวันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่   ๓๙ วรรคแรก   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ.  ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและมาตราที่  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา      
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นจากโรงเรียน  Saikyo  High  School 
ประเทศญี่ปุ่น  ดังนี้    
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
                         ๑.๒  นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  รองประธานกรรมการ 
                         ๑.๓  นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการ 
                         ๑.๔  ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์  รตันวิชัย    กรรมการ 
                         ๑.๕  นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
                         ๑.๖  นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และช่วยเหลือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 
 ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
                            ๒.๑  นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
                ๒.๒  นางทัศนารี  อ่อนสุข   รองประธานกรรมการ 
                ๒.๓  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
                ๒.๔  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
                ๒.๕  นางธนวรรณ โสดา   กรรมการ 
                ๒.๖  นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์  กรรมการ 
                ๒.๗  นายปรัชญา  คณา   กรรมการ 
                ๒.๘  Mr. Shunya Nagao   กรรมการ 
                ๒.๙  นางสาวตวงศรณ์    องอาจ   กรรมการ 
                ๒.๑o  นางสาวกัลยา ออมสิน   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ประสานงาน  เตรียมการด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการ  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมบรรลุ 
           วัตถุตามประสงค์ 
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 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย 
                ๓.๑  นายโกวิท  มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
                ๓.๒  นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
                ๓.๓  นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์  กรรมการ 
                ๓.๔  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
                ๓.๕  นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
                ๓.๖  นางสาวยุวดี เสือใหญ่   กรรมการ 
                ๓.๗  นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
                ๓.๘  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
                ๓.๙  นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการ 
                ๓.๑o  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
                     ๓.๑๑  นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดเตรียมป้ายงาน  ตกแต่งเวที หอประชุมโรงเรียน และเตรียมสถานที่ส าหรับประธานและ
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิด จ านวน  ๑๒o  คน จัดเตรียมห้องศูนย์ดนตรีไทย ห้องศูนย์ 
  นาฏศิลป์  ห้องเรียนดิจิตอล  อาคาร  ๓  เพ่ือนักเรียนชม  VTR  เรื่องกีฬาเซปักตะกร้อ   
  สนาม  โดมเวที  เวทีและพ้ืนที่ใต้อาคาร  ๑  เพ่ือจัดแสดงกระบี่กระบอง โดยจัดเตรียม 
  เครื่องเสียงให้พร้อม และบันทึกภาพตลอดกิจกรรม 
 
 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  ประกอบด้วย 
                            ๔.๑  ว่าที่พันตรีฐณบดินทร์  รัตนวิชัย    ประธานกรรมการ 
                            ๔.๒  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
                            ๔.๓  นางยุพดี  บุญบงการ  กรรมการ 
                            ๔.๔  นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
                            ๔.๕  นางสาวปฏิมา อัมพะเศวต  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่  จัดเตรียมพัสดุที่ใช้ในกิจกรรม  และจัดเตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้คณะครูที่น านักเรียนมา
  เยี่ยมชมโรงเรียน 
 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  ประกอบด้วย 
                             ๕.๑  นางสาวกัลยา  ออมสิน   ประธานกรรมการ 
                             ๕.๒  นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ  
                             ๕.๓  Mr. Shunya Nagao     กรรมการ 
                             ๕.๔  นักเรียนพิธีกร 
              ๕.๔.๑  นางสาวเจศิณ ี สุดใจดี  ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๒  นางสาวธัญชนก หงส์วารีวัธน์ ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๓  นางสาวอภิสรา ก้อนค า  ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๔  นางสาวปาณศิา ศรีชมภู  ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๕  นางสาวรัชฎา วิเศษเตมีย์ ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๖  นายอินทัช สาธรพฤกษ์ ชั้น  ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๗  นายธรรมนูญ อารีราชการัณย์ ชั้น ม. ๕/๙ 
                                     ๕.๔.๘  นายณพรรธน์ ถาวรวิสิทธิ์ ชั้น ม. ๔/๑o 
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                                     ๕.๔.๙  นางสาวหทัยรัตน์  นสถิตนนท์ ชั้น ม. ๔/๑o 
                        ๕.๔ นายปรัชญา คณา   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ เตรียมรายการ  ล าดับขั้นตอนการแสดง  การสาธิต  ก ากับการน าเสนอ  VTR   และจัดเตรียม
           นักเรียนพิธีกรน าเสนอการต้อนรับ ตลอดกิจกรรม 
 
 ๖.  คณะกรรมการฝ่าย สาธิตการแสดงวัฒนธรรมไทย  และกีฬาเซปักตะกร้อ  กระบี่  
      กระบอง  ประกอบด้วย 
                              ๖.๑  นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
                              ๖.๒  นายเลิศชัย  เกตุพิทยา  กรรมการ 
                              ๖.๓  นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการ 
                              ๖.๔  นางสาวยุวด ี เสือใหญ่   กรรมการ 
                              ๖.๕  นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
     ๖.๖  นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
                              ๖.๗  นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ 
                              ๖.๘  Mr. Shunya Nagao   กรรมการ  
                              ๖.๙  นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ คัดเลือกนักเรียนสาธิตการแสดงดนตรี  นาฏศิลป์ไทย  และกีฬาเซปักตะกร้อ  กระบี่กระบอง   
  ให้นักเรียนชาวญี่ปุ่นชมและเข้าร่วมกิจกรรม  ให้ค าแนะน าและฝึกซ้อมนักเรียนที่แสดง   
  จัดล าดับขั้นตอน  ควบคุมการแสดงบนเวทีร่วมกับฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
 
 ๗. คณะกรรมการจัดท า สื่อ  แนะน าโรงเรียน  ประกอบด้วย 
    ๗.๑  นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา   ประธานกรรมการ 
                          ๗.๒  นายวิรัตน ์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการ 
                          ๗.๓  Mr. Paul  Gadd   กรรมการ 
                          ๗.๔  Mr. Mark  Whitmore  กรรมการ 
    ๗.๕  Mr. Peter  Troy   กรรมการ 
                          ๗.๖  นายปรัชญา คณา   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ จัดท า  PowerPoint  น าเสนอประวัติโรงเรียน  กิจกรรมต่างๆ  ของครูและนักเรียนโรงเรียน
           เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา   ฝึกซ้อมนักเรียนพูดแนะน าโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
           เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยในวันจัดกิจกรรม 
 
 ๘.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
          ๘.๑  นางสาวกัลยา ออมสิน   ประธานกรรมการ 
    ๘.๒  Mr. Shunya Nagao     กรรมการ 
    ๘.๓  นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูลประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
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 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกฝ่าย  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียนต่อไป 
 

สั่ง   ณ   วันที่   ๓   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
         
               
                            (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   รัชดา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ก าหนดการกิจกรรมต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่น 

วันพุธที่   ๑๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
.................................................................................. 

 
 ๐๙.๐๐ - ๐๙.๕๐  น. พิธีต้อนรับนักเรียนและคุณครูชาวญี่ปุ่น  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
     - ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ 
     - น าเสนอแนะน าโรงเรียน  Saikyo  High  School 
     - น าเสนอแนะน าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
     - การแสดงของนักเรียนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย 
 ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐  น. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  เป็น  ๔  ฐาน 
     ๑.  ดนตรีไทย  ห้องศูนย์ดนตรีไทย  อาคารโรงฝึกงานชั้น  ๓ 
     ๒. นาฏศิลป์  ห้องเรียนนาฏศิลป์  อาคาร  ๑  ชั้น  ๒ (ห้อง  ๑๒๑) 
     ๓. กระบี่กระบอง   เวทีและพ้ืนที่ใต้อาคาร  ๑ 
     ๔. เซปักตะกร้อ  สนามหน้าห้องศูนย์เรียนรวม  อาคาร  ๒ 
 ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น. นัดหมายการทัศนศึกษาในภาคบ่าย ณ  หอประชุมโรงเรียน 
 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐  น. นักเรียนชาวญี่ปุ่น  นักเรียนชั้น  ม. ๔/๑o  และ  ม. ๕/๙  แผนการเรียน 
    ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น  ไปทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
    ในกรุงเทพมหานคร  

 
 
 

 ………………………………………………………………………. 
 


