
 
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

  ที่ ๓๘๕/๒๕๕๘ 
เรื่อง  กำรจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ” ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

---------------------------------------------------------------------------- 
         ด้วยปรัชญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
คุณธรรม” โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรให้กับ
นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และความเป็นผู้น าทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และ
มาตราที่ ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏบิัติหน้าที ่ ดังต่อไปนี ้
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายเลิศศิลป ์ รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายโกวิท  มาตย์สาล ี  กรรมการ 
๑.๓ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส  กรรมการ  
๑.๕ นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดกิจกรรม “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์  รัชดา”  
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรัตนะ  บัวรา   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒ นายโกวิท  มาตย์สาล ี  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางสาวธัญญวรรณ   แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
๒.๕ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
๒.๗ นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวสิวล ี บุญวัฒน ์  กรรมการ 
๒.๙ นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
๒.๑๑ นายสมชาย คงเสน่ห ์  กรรมการ 
๒.๑๒ ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๒.๑๓ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา   กรรมการ 



~ ๒ ~ 
 

๒.๑๖  นายพีรพงษ์.../ 
๒.๑๖ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๒.๑๗ ครูที่ปรึกษาทกุห้อง    กรรมการ 
๒.๑๘ นายมโนธรรม ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๙ นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๐ นายธนวิทย์ วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่   ประกอบด้วย 
๓.๑ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  ประธานคณะกรรมการ 
๓.๒ นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
๓.๓ นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
๓.๔ นายเลอพงศ์ จันสีนาก  กรรมการ 
๓.๕ นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
๓.๖ นายวรวัฒน์ เพชรไกรศร ี  กรรมการ 
๓.๗ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
๓.๘ นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ จัดสถานที่ จัดเวทีให้สวยงาม จัดโต๊ะวางเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จัดโต๊ะเก้าอี้ ให้
ประธานและคณะครู จัดเตรียมเครื่องเสียง ถ่ายรูปตามความเหมาะสม 
 
๔. คณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับรำงวัลเชิดชเูกียรติ  ประกอบด้วย 

๔.๑ ด้ำนวิชำกำร 
๔.๑.๑ นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารสั  ประธานคณะกรรมการ 
๔.๑.๒ นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
๔.๑.๓ นางสาวปณยา  แพร่เจรญิวัฒนา  กรรมการ 
๔.๑.๔ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
๔.๑.๕ นางสาวกชพร  อารัชกุล  กรรมการ 
๔.๑.๖ นางสาวอรทัย จันทรังษ ี  กรรมการ 
๔.๑.๗ นางสาวทิพรสย ์ระโหฐาน  กรรมการ 
๔.๑.๘ นางสาวศากุน เทียนทอง  กรรมการ 
๔.๑.๙ นางสาวอุบล บุญช ู   กรรมการ 
๔.๑.๑๐ นางวันทนา แดงประเสริฐกลุ  กรรมการ 
๔.๑.๑๑ นายมโนธรรม ทองมหา  กรรมการ 
๔.๑.๑๒ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๑๓ นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑.๑๔ นางสาววิชุดา บุญเทียม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

๔.๒ ด้ำนคณุธรรม จริยธรรม 
๔.๒.๑ นายมโนธรรม ทองมหา  ประธานคณะกรรมการ 



~ ๓ ~ 
 

๔.๒.๒  นางสาวอุบล.../ 
๔.๒.๒ นางสาวอุบล บุญช ู   กรรมการ 
๔.๒.๓ นางมาลิน จันทร์แสง  กรรมการ 

๔.๒.๔ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร ์  กรรมการ 

๔.๒.๕ นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 

๔.๒.๖ นางสมคิด   ลอยฟ้า           กรรมการ 

๔.๒.๗ นางสาวเนาวรัตน ์อินทวงษ์  กรรมการ 

๔.๒.๘ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
๔.๒.๙ นางสาวทิพรสย ์ ระโหฐาน  กรรมการ 
๔.๒.๑๐ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๔.๒.๑๑ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
๔.๒.๑๒ ครูที่ปรึกษาทกุระดับชั้น   กรรมการ 
๔.๒.๑๓ นางสาววรางคณา ชาวน่าน  กรรมการการและเลขานุการ 

 
๔.๓ ด้ำนกีฬำ ศิลปะ ดนตรี และนำฏศลิป ์

๔.๓.๑ นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารสั  ประธานคณะกรรมการ 
๔.๓.๒ นางสาวยุวดี เสือใหญ ่  กรรมการ 
๔.๓.๓ นายปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมการ 
๔.๓.๔ นายสมชาย คงเสน่ห ์  กรรมการ 
๔.๓.๕ นายทรงพรต เชื้อภักดี   กรรมการ 
๔.๓.๖ นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ ์  กรรมการ 
๔.๓.๗ นางอมรรัตน ์ มาฬมงคล  กรรมการ 
๔.๓.๘ นายสุภวัชร ชาติการุณ  กรรมการ 
๔.๓.๙ นายถาวร แซ่อึ้ง   กรรมการ 
๔.๓.๑๐ น.ส.สุภาพร งาเฉลา   กรรมการ 
๔.๓.๑๑ นายเลิศชัย เกตุพิทยา  กรรมการ 
๔.๓.๑๒ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๔.๓.๑๓ ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๔.๓.๑๔ นางดวงเดือน คงสุข   กรรมการ 
๔.๓.๑๕ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
๔.๓.๑๖ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
๔.๓.๑๗ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๔.๓.๑๘ นายธนวิทย์ วิกระยิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
๔.๔ ด้ำนผู้น ำ 

๔.๔.๑ นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  ประธานคณะกรรมการ 
๔.๔.๒ ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๔.๔.๓ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย ์  กรรมการ 
๔.๔.๔ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 



~ ๔ ~ 
 

๔.๔.๕ นางสาวฉวีวรรณ.../ 
๔.๔.๕ นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
๔.๔.๖ นายสมชาย คงเสน่ห ์  กรรมการ 
๔.๔.๗ นายอ านาจ สิงห์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่   ๑. คัดเลือกนักเรยีนทั้งระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ตามประกาศของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

               ๒. ส่งผลการคัดเลือกให้กลุ่มบรหิารงานบุคคลภายในวนัจันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ เวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. 

 

๕. คณะกรรมกำรพิธีกร  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางทัศนาร ี  อ่อนสุข   กรรมการ 
๕.๓ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
๕.๔ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ             
และเกียรติบัตรอย่างถูกต้อง พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย   

 ๒. อ่านรายช่ือนักเรียนที่เข้ารับรางวัลด้านต่างๆ ตามล าดับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๖. คณะกรรมกำรจัดเตรียมโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และพิมพ์เกียรติบัตร ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายอ านาจ สิงห์ทอง   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ์  กรรมการ 
๖.๔ นางสาวพรทิพย์ ปกินะโม   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวสุภาพร งาเฉลา   กรรมการ 
๖.๗ นายธนวิทย ์ วิกระยิน   กรรมการ 
๖.๘ นายชยกฤต ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
๖.๙ นายมโนธรรม ทองมหา  กรรมการ 
๖.๑๐ นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศร ี  กรรมการ 
๖.๑๑ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่  ๑. จัดเตรียมโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และพิมพ์เกียรติบัตร 
   ๒. จัดเตรียมนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามล าดับดังนี ้
       ๒.๑ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด ม.ต้น และ ม.ปลาย ตามล าดับชั้น 
    ๒.๒ ผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
    ๒.๓ ผู้มีความเป็นเลิศดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
    ๒.๔ ผู้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป ์
    ๒.๕ ผู้มีความเป็นเลิศด้านผู้น า 
 

๗. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
๗.๑ นางมาลิน  จันทร์แสง  ประธานกรรมการ 



~ ๕ ~ 
 

๗.๒  นายสุวิทวัส.../ 
๗.๒ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๗.๓ นางสาวสิวลี บุญวัฒน ์  กรรมการ 
๗.๔ นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
๗.๖ ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท ำหน้ำที่ ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรวัสดุ ประกอบด้วย 
๘.๑ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกลุ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
๘.๓ นายณรงค์  เอื้อนไธสง  กรรมการ 
๘.๔ นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่  จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

๙. คณะกรรมกำรกำรเงิน  ประกอบด้วย 
๙.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางนฤมล  มุสิเกต ุ   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
๙.๔ นางวันทนา  แดงประเสริฐกลุ  กรรมการและเลขานุการ 

ท ำหน้ำที่ เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม 
 

๑๐. คณะกรรมกำรประชำสัมพนัธ์  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวยุวดี เสือใหญ ่  กรรมการ 

ท ำหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ 
รัชดา” 
 

๑๑. คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ์  กรรมการ 
๑๑.๓ นายอ านาจ สิงห์ทอง   กรรมการ 
๑๑.๔ นางศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล   กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวอ าไพ พาโคกทม  กรรมการ 

ท ำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจดังาน สรุปเสนอโรงเรียน 
 

 สั่ง  ณ วันที่  ๒๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 



~ ๖ ~ 
 

 
ก ำหนดกำรจดักิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรยีมพัฒน์ รัชดำ” 

วันศุกร์ ที่ ๘ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๙  
ณ สนำมหนำ้เสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ น. กิจกรรมศุกร์อ่ิมบญุ คณะกรรณกิาร ์(ครูสมชาย และคณะ) 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๗.๔๕ น. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ (ครูมาโนชญ์) 
เวลา ๐๗.๔๕-๐๘.๐๐ น. พิธีกร (ครูเกตุ) เรยีนเชิญรองผู้อ านวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน  

พิธีกรเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน อ่านสาร(วันเด็ก)ของ นายกรัฐมนตรี  
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. พิธีกรอ่านรายช่ือนักเรียนเพื่อให้ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะ จ านวน 10 คน 

มอบเข็มเชิดชูเกียรตแิละเกียรติบัตร ส าหรับเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 
  พิธีกรเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาท 
 

-เสร็จสิ้นกจิกรรม- 


