
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่ ๓๗๐/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจ าปี ๒๕๕๘ 
------------------------------------------------ 

ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนนดใหน้ด าเนนนการจัดงาน “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”   
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ใหน้ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ได้พบปะสังสรรค์ เป็นการสร้างความสามัคคี ในโอกาสการส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหนม่ 
และเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ท างานร่วมกันมาตลอด ระยะเวลา ๑ ปี ณ หนอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เพ่ือใหน้การด าเนนนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน      
วันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  

๑.๑ นายเลนศศนลป์  รัตนมุสนก  ประธานกรรมการ  
๑.๒ นายรัตนะ  บัวรา  กรรมการ  
๑.๓ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง  กรรมการ  
๑.๔ นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส กรรมการ  
๑.๕ นายโกวนท   มาตย์สาลี  กรรมการและเลขานุการ  

       หน้าที ่  ๑. ใหน้ค าแนะน า ปรึกษาและอ านวยความสะดวกใหน้การด าเนนนงานเป็นไปด้วยความ  
                     เรียบร้อยและมีประสนทธนภาพและประสนทธนผล  
                 ๒. แก้ไขปัญหนาและอุปสรรค ในการด าเนนนงาน ใหน้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  

๒.๑ นายโกวนท   มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ  
๒.๒ นายรัตนะ   บัวรา   รองประธานกรรมการ  
๒.๓ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ  
๒.๔ นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ  
๒.๕ นางขวัญตา  ปฏนเวธวนทูร  กรรมการ  
๒.๖ นางสาวศนรนลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ  
๒.๗ นายอุดม   จนรกนตตยากร  กรรมการ  
๒.๘ นางสมคนด   ลอยฟ้า   กรรมการ  
๒.๙ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ  
๒.๑๐ นางสาวยุวดี  เสือใหนญ่  กรรมการ  
๒.๑๑ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหนมาก  กรรมการ  
๒.๑๒ นายมโนธรรม  ทองมหนา  กรรมการ  
๒.๑๓ นายเกตุ   โพธน์น้อย  กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่ ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนนงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร.  
                ๒. วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประชุมปรึกษาหนารือ เพื่อใหน้งานด าเนนนการเป็นไปตาม  
                    วัตถุประสงค์ และประสานงานกับทุกคณะกรรมการ  



๒ 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
๓.๑ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหนมาก  ประธานกรรมการ  
๓.๒ นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ  
๓.๓ นายประชาธนป  ใจกล้า   กรรมการ  
๓.๔ นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ  
๓.๕ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ  
๓.๖ นายเลอพงศ์   จันสีนาก กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  จัดเตรียมสถานที่เขียนป้ายบรนเวณลานเอนกประสงค์ส าหนรับการแข่งขันกีฬา เกมเบ็ดเตล็ด  
                 และเขียนป้ายบรนเวณหนอประชุมส าหนรับงานกลางคืน ตกแต่งเวทีใหน้สวยงาม จัดโต๊ะเก้าอ้ี  
                 โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะวางของขวัญ ที่บรนการเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
  
 
 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.” ตามความเหมาะสม  
    และเพียงพอ  

๔.๑ นางสาวศนรนลักษณ์  เพ็งถมยา  ประธานกรรมการ  
๔.๒ นางปราณี   วีระหนงส์  กรรมการ  
๔.๓ นางสาวกาญจนา กรีธาธร  กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  ๑. จัดเตรียม อาหนารและเครื่องดื่ม “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.” โดยจัดเป็นโต๊ะจีน  
      ๒. น าข้อมูลจากกลุ่มบรนหนารงานบุคคล มาจัดอาหนารและเครื่องดื่ม  
       
          ๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  

๕.๑ นายอุดม   จนรกนตยากร  ประธานกรรมการ  
๕.๒ นายเรวัตต ์  นกสว่าง  กรรมการ  
๕.๓ นายวรวฒัน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ  
๕.๔ นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  จัดอุปกรณ์ระบบเสียง ระบบแสง เครื่องดนตรีและบันทึกภาพกนจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร. สัมพันธ์  
                “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.” ทั้งลานเอนกประสงค์ และส่วนในหนอประชุม  
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร  
๖.๑ นายเกตุ   โพธน์น้อย  ประธานกรรมการ  
๖.๒ นางสาวยุวดี  เสือใหนญ่  กรรมการ  
๖.๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ  
๖.๔ นายวสวัตตน์  ขายของ  กรรมการ  
๖.๕ นางสาวสนวลี  บุญวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ  

        

กีฬา ต.อ.พ.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

วันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ๕๘ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 



๓ 

 

      หน้าที ่ ด าเนนนการด้านพนธีการ และพนธีกร ในกนจกรรม กีฬา ต.อ.พ.ร. สัมพันธ์ และงานวันครอบครัว      
                ต.อ.พ.ร. ใหน้เกนดความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
  ๗. คณะกรรมการจัดท าบัตรเชิญ  และหนังสือเชิญ 
   ๗.๑ นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา  ประธานกรรมการ 
   ๗.๒ นายสมพร  ชัยวงษ์  รองประธาน 
   ๗.๓ นายวรวฒัน์  เพชรไกรศรี กรรมการ 
   ๗.๔ นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองโคตร กรรมการ 
   ๗.๕ นางสาวสุปราณ ี วรชนนา  กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที ่  ๑. ออกแบบบัตรเชนญผู้มาร่วมงานตามความเหนมาะสม 
                ๒. จัดท าหนนังสือเชนญ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

           คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและจัดเตรียมของขวัญ  
๘.๑ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง   ประธานกรรมการ  
๘.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธาน  
๘.๓ นางนฤมล   มุสนเกตุ   กรรมการ  
๘.๔ นางมาลนน  จันทร์แสง กรรมการ  
๘.๕ นางวันทนา   แดงประเสรนฐกุล กรรมการ  
๘.๖ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ  
๘.๗ นางสาวแรกรัก บุญอยู่  กรรมการ 
๘.๘ นายวสุ  หนวังสุข  กรรมการ 
๘.๙ นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธน์  กรรมการ  
๘.๑๐ นายณรงค ์ เอ้ือนไธสง กรรมการ  
๘.๑๑ นางสาววรรณนภา จนตหนมั่น  กรรมการ  
๘.๑๒ นางสาวศรนนรัตน์  ศุภรักษ์ฐนตนกุล  กรรมการและเลขานุการ  
๘.๑๓ นางสาวนันทนดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

      หน้าที ่  ๑. จัดเตรียมของขวัญ  
                 ๒. การมอบของขวัญแก่บุคลากร  
                 ๓. ด าเนนนการเบนก - จ่ายเงนนที่ใช้ในการด าเนนนกนจกรรม “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”  
 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย  

๙.๑ นางขวัญตา   ปฏนเวธวนทูร ประธานกรรมการ  
๙.๒ นางสาวอุบล  บุญชู   รองประธานกรรมการ  
๙.๓ นางสาวทารนนทร์  นาคทร้อย  กรรมการ 
๙.๔ นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ  
๙.๕ นางสาวจัตตารีย์    เดชเจรนญ กรรมการ  
๙.๖ นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  กรรมการ  
๙.๗ นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ  
๙.๘ นางสาวนน่มนวล  เกตุจันทร์  กรรมการ  
๙.๙ ว่าที่ ร.ต.อภนลักษณ์  ช านาญฤทธน์  กรรมการ  



๔ 

 

๙.๑๐ นางสาวสภุาวดี  สอาดดนษฐ์  กรรมการ  
๙.๑๑ นางสาววาสนา  จันทราช  กรรมการ  
๙.๑๒ นางสาววนไลพร  จอมพล   กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  ออกหนนังสือเรียนเชนญแขกผู้มีเกียรตนร่วมงาน จัดท าป้ายโต๊ะนั่งส าหนรับฝ่ายบรนหนาร ครู ลูกจ้าง  
                 และแขกผู้มีเกียรตนที่มาร่วมงานตามความเหนมาะสม และต้อนรับผู้มาร่วมงาน“วันครอบครัว  
                 ต.อ.พ.ร.” ใหน้เกนดความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน  

 
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา  

๑๐.๑ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส ประธานกรรมการ  
๑๐.๒ ว่าที่ ร.ท บุรนนทร์   ตั้งโสภณ  กรรมการ  
๑๐.๓ นางดวงเดือน   คงสุข   กรรมการ  
๑๐.๔ นายเลนศชัย   เกตุพนทยา  กรรมการ  
๑๐.๕ นายสุวนทวสั   หนนรัญสนนสุนทร  กรรมการ  
๑๐.๖ นายธนวนทย์   วนกระยนน  กรรมการ  
๑๐.๗ นายพีรพงษ์   ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๑๐.๘ นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวสภุาพร   งาเฉลา  กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  ๑. ก าหนนดรายการแข่งขัน ประเภทกีฬา กองเชียร์ ขบวนพาเหนรด หนรีดเดอร์  และเกมเบ็ดเตล็ด 
   ตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
       ๒. ด าเนนนการแข่งขันและตัดสนนกีฬา กองเชียร์ ขบวนพาเหนรด หนรีดเดอร์  และเกมเบ็ดเตล็ด  
 

๑๑. คณะกรรมการจัดการแสดง และเกม  
๑๑.๑ นางสาวยุวดี  เสือใหนญ่  ประธานกรรมการ  
๑๑.๒ นายสุภวัชร  ชาตนการุณ  กรรมการ  
๑๑.๓ นางอมรรัตน์    มาฬมงคล กรรมการ  
๑๑.๔ นายสมชาย คงเสน่หน์  กรรมการ 
๑๑.๕ นายถาวร   แซ่อ้ึง   กรรมการ  
๑๑.๖ นางสาวจารุนนภา  ภู่สวัสดน์   กรรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่ จัดชุดการแสดงคณะครู ๑ - ๒ ชุด และด าเนนนการจัดเกมเพ่ือความสนุกสนาน รื่นเรนง  
 

๑๒. คณะกรรมการรับลงทะเบียน เตรียมจับสลากรางวัล  
๑๒.๑ นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ  
๑๒.๒ นางจนราภรณ์  วราชุน   รองประธาน  
๑๒.๓ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ  
๑๒.๔ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ  
๑๒.๕ นางสาวเนาวรัตน์  อนนทวงษ์  กรรมการ  
๑๒.๖ นายอ านาจ  สนงหน์ทอง  กรรมการ  
๑๒.๗ นายชยกฤต  ค าเมืองคูณ  กรรมการ  
๑๒.๘ นางสาวเจนจนรา  สรสวัสดน์  กรรมการ  
๑๒.๙ นายธนตน   ด ารงคงชื่น  กรรมการ  
๑๒.๑๐ นางพรทนพย์  ปกนมะโน  กรรมการ  



๕ 

 

๑๒.๑๑ นางสมคนด   ลอยฟ้า  กรรมการและเลขานุการ  
๑๒.๑๒ นางสาววรางคณา ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

      หน้าที ่  ๑. รับลงทะเบียน  ครู  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหนมด  
                 ๒. ด าเนนนการท าสลาก จับสลากของขวัญรางวัลพนเศษ และด าเนนนการพนธีมอบของขวัญ  

 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  
  ๑๓.๑ ว่าที่ ร.ท บุรนนทร์  ตั้งโสภณ  ประธานกรรมการ  

๑๓.๒ นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ  
๑๓.๓ นายเจนภพ มณีพงษ ์ กรรมการ  
๑๓.๕ พนักงานขับรถทุคน   กรรมการ  
๑๓.๖ ยามรักษาการณ์ทุกคน   กรรมการ  
๑๓.๗ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและเลขานุการ  

      หน้าที ่  ๑.  ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในบรนเวณโรงเรียนและหนอประชุม  
                 ๒. จัดสถานที่จอดรถใหน้เพียงพอ และดูแลการจราจร รถเข้า-ออก  
 

๑๔. คณะกรรมการประเมินผล  
๑๔.๑ นายเลอพงศ์ จันสีนาก ประธานกรรมการ  
๑๔.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
๑๔.๓ นายนวเรศ เสนคุ้ม  กรรมการ 
๑๔.๔ นางสาวอรนสา  บุตรดามา  กรรมการและเลขานุการ  

     หน้าที ่  ๑. ออกแบบฟอร์มการประเมนน  
     ๒. แจก และเก็บแบบประเมนนจากผู้มาร่วมงาน  
     ๓. สรุปการประเมนน และรายงานผลต่อผู้บรนหนาร  
 

         ทั้งนี ้ ใหน้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏนบัตนหนน้าที่ได้รับมอบหนมายปฏนบัตนหนน้าที่ใหน้งาน “วันครอบครัว  
ต.อ.พ.ร.” ใหน้ส าเร็จเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  

 
         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 

   (นายเลนศศนลป์  รัตนมุสนก)  
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 












