
 -1- 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่ 220/ 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจ าน าพรรษา 
วันจันทร์ ที่ 27  กรกฎาคม 2558   ณ  วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

.............................................................. 
 เนื่องจากโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
และ ส านักงานเขตห้วยขวาง  ให้เป็นประธานการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรค
แรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางก ารศึกษา        
พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2  นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3  นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 
1.4  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
1.5  นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าที่วางแผนด าเนินงาน เตรียมงาน ประสานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วย ความเรียบร้อย พร้อมเพรียง เป็นไปตามพิธีการต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 

2.1  นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2.2  นายโกวิท  มาตย์สาลี      รองประธานกรรมการ 
2.3  นางนิตยา  มหาเปารยะ  รองประธานกรรมการ 
2.4  นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ 
2.5  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
2.6  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
2.7  นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
2.8  นายเกต ุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.10 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
2.12 นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
2.13 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.14 นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.  คณะกรรมการพิธีการ  ท าหน้าที่วางแผนพิธีการ ฝึกซ้อม จัดล าดับขั้นตอนการจัดงานให้เป็นไป
ตาม ก าหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
      3.1  นายมโนธรรม  ทองมหา  ประธานกรรมการ 
         3.2  นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 

     3.3  นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
     3.4  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
     3.5  นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
     3.6  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมการพิธีกร  ท าหน้าที่นัดหมายก าหนดการต่างๆ ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ ตามระเบียบแบบแผนของศาสนพิธี ประกอบด้วย 
       4.1  นายเกต ุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
       4.2  นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
 5.  คณะกรรมการสถานที ่ ท าหน้าที่ประสานงานส านักงานเขตห้วยขวาง    วัดพระราม 9           
กาญจนาภิเษก จัดที่นั่งนักเรียนที่ร่วมพิธีและเขียนป้ายชื่อโรงเรียนที่ร่วมงาน ประกอบด้วย 
        5.1  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
        5.2  นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
        5.3  นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 
 6.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที่ควบคุม ดูแลนักเรียนไป-กลับ  การท ากิจกรรม 
ทั้งในวันซ้อมและวันจริง  (วันจันทร์ ที่  27 กรกฎาคม 2558)   ให้เรียบร้อยประกอบด้วย 
        6.1.  นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
        6.2   นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 
         6.3   นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 

       6.4   นางประชุมพร  จันทรคีรี  กรรมการ  
       6.5   นางยุพด ี  บุญบงการ  กรรมการ 
       6.6   นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
       6.7   นางณัฐนันท์  รัมมะเดช  กรรมการ 
       6.8   นางเสวิกา  เอ้ือพอพล  กรรมการ 
       6.9   นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการ 
      6.10  นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
      6.11   นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
      6.12   นายมาโนชญ ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
      6.13   นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
      6.14   นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
      6.15   นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ 
      6.16   นางณัฐนันท ์  รัมมะเดช  กรรมการ 
      6.17   นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์   กรรมการ 
      6.18   นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
      6.19   นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
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      6.20   นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ  
          7.  คณะกรรมการแสงเสียงและบันทึกภาพ ท าหน้าที่จัดเตรียมและบันทึกภาพพิธีตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย 
 7.1  นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
 7.2  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
 7.3  นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 
 8.  คณะกรรมการจัดเตรียมพานดอกไม้ และธูปเทียนแพ  ท าหน้าทีจ่ัดซื้อ จัดหา พานดอกไม้ 
และธูปเทียนแพ 
  8.1  นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
  8.2  นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
    8.3  นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และสรุปบันทึก       
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน   ประกอบด้วย  
  9.1  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
  9.2  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
  9.3  นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
   9.4  นางสาวสิริรัตน ์ รักษ์พงษ์   กรรมการ 
   9.5  นางสาวธนกานต ์ สีใหม ่   กรรมการ 
  9.6  นางพรทิพย ์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 ให้ประธานกรรมการคณะกรรมการทุกคณะกรรมการก ากับดูแลให้งานด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 

  สั่ง  ณ   วันที่  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
 

 (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
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ก าหนดการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 

ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
******************************************************************************** 
ประธานโครงการ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

เวลา ก าหนดการ 
06.30 น. 

 
07.00 น. 

 
 

09.00 น. 
 
 

09.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 น. 

- คณะครูที่ปรึกษาน านักเรียนขึ้นรถโดยสาร ขสมก. หน้าโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

- ผู้แทนโรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 
- คณะครูน านักเรียนเข้านั่งประจ าที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ (ตามผังป้ายชื่อ

โรงเรียน) 
- สมเด็จพระวันรัต ประธานฝ่ายสงฆ์ มาถึงมณฑลพิธี 
- ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  

กล่าวรายงาน 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะนั่งคุกเข่าประนม
มือ 

- เริ่มสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย  
- ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะต่อประธานสงฆ์ (สมเด็จพระวันรัต) 

นักเรียนทุกคนกราบ 3 ครั้งพร้อมๆ กัน 
- กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- รับไตรสรณคมน์ และเบญจศีล จากพระสงฆ์ 
- กราบ 3 ครั้ง นั่งพับเพียบประนมมือ ฟังโอวาทของประธานสงฆ์ 
- จบค ากล่าวโอวาทจากพระสงฆ์ เปล่งเสียงค าว่า “สาธุ” พร้อมกัน นั่งคุกเข่า

กราบ 3 ครั้ง และนั่งพับเพียบ 
- สมเด็จพระวันรัต ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักเรียน 
- ผู้อ านวยการเขตห้วยขวางถวายดอกไม้ธูปเทียน เครื่องไทยธรรม 
- พระสงฆ์อนุโมทนา ตัวแทนกรวดน้ า นั่งประนมมือรับพรต่อจนจบ กราบ 3 ครั้ง 

เสร็จพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- นักเรียนร่วมพิธีหลอเทียนจ าน าพรรษา  

 
หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 


