
     

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่๑๗๙ /๒๕๕๘  

เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย 

.............................................. 

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย ตัวแทน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนด้วยคุณธรรมน าวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม และ
วันศุกร์ที่ ๑o กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประกวดแข่งขันมารยาทไทยของโรงเรียนและคัดเลือก
เป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรก 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗(๑)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายรัตนะ บัวรา กรรมการ 

 ๑.๓ นายโกวิท มาตย์สาลี กรรมการ 

 ๑.๔ นางนิตยา มหาเปารยะ กรรมการ 

 ๑.๕ นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี   ให้ค าปรึกษา  แนะน าก ากับดูแลและช่วยเหลือให้การด าเนนิงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร ประธานกรรมการ 

 ๒.๒   นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ รองประธาน 

 ๒.๓   นางนิตยา มหาเปารยะ กรรมการ 

 ๒.๔   นายเกตุ             โพธิ์น้อย                      กรรมการ 

 ๒.๕   นางพวงเพ็ญ     เต๊ะขันหมาก               กรรมการ 

 ๒.๖   นายอุดม จิรกิตติยากร กรรมการ 

 ๒.๗   นางสมคิด ลอยฟ้า กรรมการ 

 ๒.๘   นายมาโนชญ ์ มูลทรัพย ์ กรรมการ 

 ๒.๙  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย ์ กรรมการ 

 ๒.๑๐  นายมโนธรรม ทองมหา กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๑  นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าท่ี วางแผนการท างาน เตรยีมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพือ่ให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยเกิด

ความพร้อมเพรียงบรรลุตามวัตถุประสงค ์



๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย 

 ๓.๑   นางบุษกร    เมืองเรืองวิทย์ ประธานกรรมการ 

 ๓.๒   นางนิตยา มหาเปารยะ กรรมการ 
 ๓.๓   นายมโนธรรม    ทองมหา กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  วางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรม จดัเตรียมค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปดิงาน 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสมัพันธ ์ ประกอบด้วย 

 ๔.๑   นายเกตุ    โพธิ์น้อย ประธานกรรมการ 

 ๔.๒   นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์ กรรมการ 
 ๔.๓   นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ด าเนินการในพิธีเปิดและพิธีปิดให้เป็นไปตามขั้นตอน ประชาสัมพันธ์งาน  แจ้งนักเรียนหน้า 
เสาธง กระจายเสียงตามสาย เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกีย่วกับกิจกรรมการด าเนินการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

 ๕.๑   นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก ประธานกรรมการ 

 ๕.๒   นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
 ๕.๓   นายทรงพรต   เชื้อภักดี กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดสถานท่ี เขียนป้ายเวที เตรียมอุปกรณต์่างๆที่ใช้ในพิธีเปิด จัดโตะ๊หมู่บูชา จดัเก้าอ้ีส าหรับ 
ประธาน ครู และผู้มาร่วมงานรวมถึงการจัดสถานท่ีใช้ในการจัดกจิกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ่ายแสงสี – บันทกึภาพ  ประกอบด้วย 

 ๖.๑   นายอุดม จิรกิตติยากร ประธานกรรมการ 

 ๖.๒   นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี กรรมการ 
 ๖.๓    นายสมพร ชัยวงศ์ กรรมการ 

 ๖.๔    นายวิรัตน์ เปลี่ยนไธสง กรรมการ 

 ๑.๕ นางสาวจันทมาศ     บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  จัดเตรยีม ควบคุมการใช้เครื่องเสียง และบันทึกภาพระหว่างการอบรมมารยาทไทย ตามความเหมาะสม 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน  ประกอบด้วย 

 ๗.๑  นางนิตยา   มหาเปารยะ ประธานกรรมการ 

 ๗.๒    นางยุพดี บุญบงการ กรรมการ 

 ๗.๓   นางนฤมล          มุสิเกตุ กรรมการ 
 ๗.๔   นางสาวนาตยา     นะวะมะวัฒน์    กรรมการ 
 ๗.๕  นางวันทนา   แดงประเสริฐกุล กรรมการ 
 ๗.๖  นางสาวจันทมาศ    บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  จัดเตรยีมพัสดุให้พรอ้มเพื่อความสะดวกในการเบิก จ่าย พัสดุ – การเงินในกิจกรรม 
      ๒.  รวบรวมเอกสารด้านการเงินท่ีใช้ในโครงการเพื่อเบิกจ่ายใหถู้กต้องตามที่ใช้จ่ายจริง 

๘.   คณะกรรมการฝ่ายประสานงานคณะวิทยากรระหว่างการอบรม  ประกอบด้วย 

 ๘.๑ นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ ประธานกรรมการ 

 ๘.๒  นางนิตยา      มหาเปารยะ กรรมการ 
 ๘.๓  นางสาวยุรี      ปิยะตันติ กรรมการ 



 ๘.๔  นายเกตุ โพธิ์น้อย กรรมการ 
 ๘.๕  นางสมคิด ลอยฟ้า กรรมการ 
 ๘.๖  นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการ 
 ๘.๗ นายกิตติคุณ จันทโมคา กรรมการ 
 ๘.๘    ว่าท่ี ร.ต.อภิลักษณ์ ช านาญฤทธ์ิ กรรมการ 

 ๘.๙    นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ กรรมการ 

 ๘.๑๐  คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 

 ๘.๑๑  นายมโนธรรม ทองมหา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี วางแผนกิจกรรมต่างๆ ก าหนดขั้นตอนการท ากิจกรรม เตรยีมอุปกรณ์ ตลอดจนเข้าร่วมกจิกรรมการอบรม

มารยาทไทย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียนและรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

 
 ๙.๑   นางสมคิด  ลอยฟ้า    ประธานกรรมการ 

 ๙.๒   นางสาวยุรี ปิยะตันติ กรรมการ 
 ๙.๓   นางสาวนิ่มนวล เกตุจันทร์ กรรมการ 
 ๙.๔   นายอุดม จิรกิตติยากร กรรมการ 
 ๙.๕   นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการ 
 ๙.๖   นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค กรรมการ 
 ๙.๗   นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ควบคุมดูแลนักเรียนระหว่างการอบรมมารยาทไทย 

     ๑๐.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  ประกอบด้วย 

 ๑๐.๑   นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์ ประธานกรรมการ 

 ๑๐.๒  นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
 ๑๐.๓   นางปราณี วีระหงส์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี จัดเตรียมอาหาร่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน  พร้อมน้ าดื่มส าหรับครู และนักเรียน 

     ๑๑.   คณะกรรมการจัดท าใบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่เขา้ร่วมการอบรม  ประกอบด้วย 

 ๑๑.๑   นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา ประธานกรรมการ 

 ๑๑.๒   นางพรทิพย์ ปกินะโม กรรมการ 
 ๑๑.๓   นางสาวสุภาพร งาเฉลา กรรมการ 
 ๑๑.๔   นายวิรัตน์ เปลี่ยนไธสง กรรมการ 
 ๑๑.๕   นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์ กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าท่ี จัดเตรียมท าใบประกาศนียบตัรให้แก่นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอบรมมารยาทไทย 

     ๑๒.   คณะกรรมการประเมินผลกจิกรรม  ประกอบด้วย 

 ๑๒.๑   นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย ์ ประธานกรรมการ 

 ๑๒.๒   นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ กรรมการ 



 ๑๒.๓   นางสาวธนกานต์ สีใหม่ กรรมการ 
 ๑๒.๔   นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ ์ กรรมการ 
 ๑๒.๕   นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  ท าหน้าที่ออกแบบ  แจกแบบสอบถาม ประเมินผลการด าเนนิกิจกรรม  และสรุปบันทึกสถติิ  รายงานเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรยีน  

ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งทุกฝ่ายด าเนินกิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรยีบร้อยเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรยีน  ต่อไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

( นายเลิศศลิป์  รัตนมุสิก ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษาพัฒนาการ  รัชดา 

 

 

 

 

 

 

 

 


