
   
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่๒๑๙/๒๕๕๘  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY 

.............................................. 
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก าหนดจัดกิจกรรม  ASEAN DAY          

ตามโครงการการจดัการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลและประชาคมอาเซียนในวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 
๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการและมาตราที่ ๒๗ ( ๑ )  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม ASEAN DAY ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 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 

หน้าที ่  ให้ค าปรึกษา  แนะน าก ากับดูแลและช่วยเหลือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

 ๒.๑ นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร ประธานกรรมการ 
 ๒.๒   นายมโนธรรม ทองมหา รองประธาน 
 ๒.๓   นางนิตยา 

๒.๔   นางบุษกร 
มหาเปารยะ 
เมืองเรืองวิทย์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๒.๕   นายเกตุ             โพธิ์น้อย                      กรรมการ 
 ๒.๖   นางพวงเพ็ญ     เต๊ะขันหมาก               กรรมการ 
 ๒.๗   นายอุดม จิรกิตติยากร กรรมการ 
 ๒.๘   นางสมคิด ลอยฟ้า กรรมการ 
 ๒.๙  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
 ๒.๑๐  นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียงบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๓.๑   นายมโนธรรม    ทองมหา ประธานกรรมการ 
 ๓.๒   นางนิตยา มหาเปารยะ กรรมการ 
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 ๓.๓   นายมาโนชญ์          มูลทรัพย ์ กรรมการ 
 ๓.๔   นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   วางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรม  จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน  ค ากล่าวเปิดงาน 
๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 

 ๔.๑   นายเกตุ    โพธิ์น้อย ประธานกรรมการ 
 ๔.๒   คณะกรรมการนักเรียน กรรมการ 
 ๔.๓   นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ด าเนินการในพิธีเปิดและพิธีปิดให้เป็นไปตามขั้นตอน ประชาสัมพันธ์งาน  แจ้งนักเรียนหน้า 
เสาธง  กระจายเสียงตามสาย  เผยแพร่ความรู้  ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม ด าเนินการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๕.๑   นางพวงเพ็ญ    เต๊ะขันหมาก ประธานกรรมการ 
 ๕.๒   นายทรงพรต   เชื้อภักด ี กรรมการ 
 ๕.๓   นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์ กรรมการ 
 ๕.๔   นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
 ๕.๕   นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๕.๓   นายประชาธิป ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   จัดตกแต่งสถานที่ ป้ายเวที เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในพิธีเปิด จัดเก้าอ้ีส าหรับ 
ประธาน ครู และผู้มาร่วมงานรวมถึงการจัดสถานที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ่ายแสงสี – บันทึกภาพ 
 ๖.๑   นายอุดม จิรกิตติยากร ประธานกรรมการ 
 ๖.๒   นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี กรรมการ 
 ๖.๓   นายสมพร     ชัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  จัดเตรียม และควบคุมการใช้เครื่องเสียงในพิธีการและ บันทึกภาพตามความเหมาะสม 
๗.  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน   

 ๗.๑  นางนิตยา   มหาเปารยะ ประธานกรรมการ 
 ๗.๒   นางนฤมล          มุสิเกต ุ กรรมการ 
 ๗.๓   นางสาวนาตยา     นะวะมะวัฒน์    กรรมการ 
 ๗.๔  นางสาวจันทมาศ    บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ๑.  จัดเตรียมพัสดุให้พร้อมเพ่ือความสะดวกในการเบิก จ่าย พัสดุ – การเงินในกิจกรรม 
      ๒.  รวบรวมเอกสารด้านการเงินที่ใช้ในโครงการเพ่ือเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามที่ใช้จ่ายจริง 

๘.   คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดง ASEAN DAY 
  ๘.๑ กิจกรรมการแสดง ๒ ชุด  

 “เปิดประตูสู่อาเซียน” และ “รอเง็ง” 
 ๑).     นางสมคิด ลอยฟ้า ประธานกรรมการ 
 ๒).  นายสุภวัชร ชาติการุณ กรรมการ 
 ๓). นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ กรรมการ 
 ๔). นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา กรรมการ 
 ๕).     นางพรทิพย์ ปะกินะโม กรรมการ 
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 ๖).     นายสมพร ชัยวงษ์ กรรมการ 
 ๗).     นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง กรรมการ 
 ๘).     นายวรวัฒน์ เพชรไกรศรี กรรมการ 
 ๙).     นางสาวยุวดี เสือใหญ ่ กรรมการ 
 ๑๐).   นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์ กรรมการ 
 ๑๑).   นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์         กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๒ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ๑).     นายเกตุ โพธิ์น้อย ประธานกรรมการ 
 ๒).     นายอุดม จิรกิตติยากร กรรมการ 
 ๓).     ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ กรรมการ 
 ๔).     นางสาวนิ่มนวล เกตุจันทร ์ กรรมการ 
 ๕).     นายทองฉัตร ไรนุ่น กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.๓ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑).     นายมโนธรรม ทองมหา ประธานกรรมการ 
 ๒).     นายเกต ุ โพธิ์น้อย กรรมการ 
 ๓).     นางนิตยา มหาเปารยะ กรรมการ 
 ๔).     นายอุดม จิรกิตติยากร กรรมการ 
 ๕).     นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ ์ กรรมการ 
 ๖).     นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
  

 
 
 
๘.๔ กิจกรรมการจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน 

 ๑).    นางสาวยุรี ปิยะตันต ิ ประธานกรรมการ 
 ๒).    นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค กรรมการ 
 ๓).    นางสาวนิ่มนวล เกตุจันทร ์ กรรมการ 
 ๔).    ว่าที่ ร.ต. อภิลักษณ์ ช านาญฤทธิ์ กรรมการ 
 ๕).    นายกิตติคุณ จันทะโมคา กรรมการ 
 ๖).    นายสุรพล 

๗).    นางสาวธนกานต์ 
กาญจนเวโรจน์ 
สีใหม่ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่    วางแผนจัดการแสดงกิจกรรมต่างๆ 
     ๙. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๙.๑   นางสมคิด ลอยฟ้า    ประธานกรรมการ 
 ๙.๒   นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา กรรมการ 
 ๙.๓   นางมาลิน จันทร์แสง กรรมการ 
 ๙.๔   นางสาวสิวลี บุญวัฒน์ กรรมการ 
 ๙.๕   นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมการ 
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 ๙.๖   นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์ กรรมการ 
 ๙.๗   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน 

๙.๘   นางสาวนัดธิดา 
 
นวลศรี  

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียนระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน 
     ๑๐.   คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม  ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑   นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒   นายกิตติคุณ 

๑๐.๓   นางสาวสิริรัตน์ 
จันทะโมคา 
รักพงษ ์

กรรมการ 
กรรมการ 

 ๑๐.๔   นางสาวธนกานต์ สีใหม่ กรรมการ 
 ๑๐.๕   นายทองฉตัร ไรนุ่น กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่    ท าหน้าที่ออกแบบ  แจกแบบสอบถาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  และสรุปบันทึกสถิติ  
รายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  
         

  ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกฝ่ายด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน  ต่อไป 

 
สั่ง   ณ   วันที่   ๒๑    กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

( นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก ) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการ กิจกรรม ASEAN DAY 
วันพฤหัสบดี  ที่  ๖  สิงหาคม   ๒๕๕๘ 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
******************************************************************** 

 
๐๗.๔๕ น.  พิธีเคารพธงชาติ 
๐๘.๐๐ น.  พิธีเปิดกิจกรรม ASEAN DAY 

   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมกล่าวรายงาน 
   ประธานกล่าวเปิดงาน ASEAN DAY 
   การแสดงชุดรอเง็ง 
                              การแสดงชุดเปิดประตูสู่อาเซียน  
   เชิญชมนิทรรศการ ผลงานนักเรียน 
   เสร็จพิธี 
 
***หมายเหตุ     เชิญชวนแตง่กายชุดประจ าชาติอาเซียน 
 


