
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่  208/ 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ 
ครบ 84 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ 

....................................................................... 
ด้วยโรงเรียนก าหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ

ครบ 84 พรรษาและพิธีถวายพระพร  เพ่ือน้อมร าลึกพระเกียรติคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  โดยจัดกิจกรรมใน
ระหว่าง 8-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก าร 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการจัดพิธี  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า
ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
4. นางสาวธัญญาวรรณ แจ่มจ ารัส  กรรมการ 
5. นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ท าหน้าทีว่างแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับ
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

1. นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวธัญญาวรรณ แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
5. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
6. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
7. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
8. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
9. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 

10. นายอุดม.../ 
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10. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
11. นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
12. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
13. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
14. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ 
15. นางสาวทิพรสย์ ระโหฐาน  กรรมการ 
16. นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการ 
17. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
18. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
19. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  

 3.  คณะกรรมการสถานที่  ท าหน้าที่จัดสถานที่ เขียนป้ายเวที แต่งเวทีหน้าเสาธง อันเชิญพระบรม
สาทิสลักษณ์มาประดับไว้ ณ เวที เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธี ติดตั้งป้ายถวายพระพร ธงเฉลิมพระเกีย รติ
หน้าเวทีและหน้าโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเก้าอ้ีส าหรับประธานคณะกรรมการ- ครู ผู้มาร่วมงาน และโต๊ะ
ลง-นามถวายพระพร จัดเวทีแสดงดนตรีไทยและเก้าอ้ีส าหรับพิธีกราบแม่ จัดที่ตั้งส าหรับกิจกรรมเดินผ้าไทย 
ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 
2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
3. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
4. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
5. นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ  

 

4.  คณะกรรมการแสงเสียง-บันทึกภาพ  ท าหน้าที่จัดเตรียม และควบคุมการใช้เครื่องเสียงในพิธีการ
ต่างๆ บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
2. กรรมการนักเรียน    กรรมการ 
3. นายสมพร  ขัยวงษ์   กรรมการ 
4. นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.   คณะกรรมการพิธีการ  ท าหน้าที่ก าหนดวางแผนพิธีต่างๆ  ก าหนดขั้นตอนพิธีกราบแม่ ตัวแทน
ห้องละ 1 ท่าน ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนถูกต้องตามประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชา  

จัดกรวยพระพร.../     
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 จัดกรวยถวายพระพร จัดซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนกราบแม่  จัดท าค ากล่าวรายงานและกล่าวตอบของพิธี
กราบแม่  ประกอบด้วย 

1. นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  ประธานกรรมการ 
2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
3. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
4. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
5. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
6. นายทองฉัตร ไรนุ่น   กรรมการ 
7. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมการพิธีกร  ท าหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการถวายพระพร อย่างถูกต้อง 
พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย  ด าเนินพิธีถวายพฺระพร และกิจกรรมต่างๆ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
3. นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
4. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

 7.  คณะกรรมการจัดเตรียมสมุด-ปากกา ลงนามถวายพระพร  ท าหน้าที่จัดเตรียมสมุด – ปากกา
ส าหรับลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย 

1. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  ประธานกรรมการ 
2. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 

 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที่ ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
3. นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์   กรรมการ 
4. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
5. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
6. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ   กรรมการ 
7. กรรมการนักเรียน    กรรมการ 
8. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการ../ 



- 4 - 
 
 9.  คณะกรรมการจัดเตรียมนักเรียนร่วมกิจกรรม  ท าหน้าที่จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ที่
กลุ่มสาระวิชาจัดขึ้น ประกอบด้วย 

1. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  ประธานกรรมการ 
2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ 
3. ว่าที ่ร.ท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
4. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
5. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
6. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการและเลขานุการ 

 

 10.  คณะกรรมการวัสดุ ท าหน้าที่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย 

1. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์   กรรมการ 
3. นายณรงค์  เอ้ือนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
 

11.  คณะกรรมการการเงิน  ท าหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
3. นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 12.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ประกาศ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ 
ครบ 84 พรรษา ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 

 

 13.  คณะกรรมการจัดวงโยธวาธิต  จัดร าถวายพระพร จัดกิจกรรมวาดภาพ และจัดดนตรีไทย
บรรเลง พิธีกราบแม่ ท าหน้าที่ จัดการแสดงร าถวายพระพร จัดวงโยธวาธิต  บรรเลงในพิธีถวายพระพร        
จัดกิจกรรมวาดภาพ  และจัดดนตรีไทยบรรเลง ในพิธีกราบแม่  ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่    ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย  คงเสน่ห์    กรรมการ 
3. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
4. นายทรงพรต เชื้อภักดี    กรรมการ 

5. นายปรมินทร์.../ 



- 5 - 
 

5. นายปรมินทร์ เสมอภพ    กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล   กรรมการ 
7. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์   กรรมการ 
8. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการ 
9. นักเรียนวงโยธวาธิต ,วงดนตรีไทย, กรรมการนักเรียน กรรมการ 
10. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์    กรรมการและเลขานุการ  

 

14.  คณะกรรมการกิจกรรมเทิดพระเกียรติสัปดาห์เฉลิมพระชนมพรรษา ท าหน้าที่จัดกิจกรรม 
ดังนี้ 
       14.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      1.  เชิญชวนนักเรียนจัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน 
      2.  นักเรียนนั่งสมาธิตอนเช้าหลังพิธีเคารพธงชาติ  วันที่ 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
                             1.  นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา   ประธานกรรมการ 
                  2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
                             3.  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น     กรรมการ 
 

       14.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  จัดเตรียมค าถวายราชสดุดี  ส าหรับประธาน และ
ส าหรับนักเรียน พร้อมทั้งเตรียมนักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนอ่านค าถวายพระพรในพิธีถวายพระพร 
ประกอบด้วย 
          1.  นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  ประธานกรรมการ 
          2.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กรรมการ 
 

        14.3  ครูที่ปรึกษา  มอบหมายนักเรียนจัดบอร์ดถวายพระพรหน้าห้องเรียน จัดเรียนเชิญคุณ
แม่เข้าร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีกราบแม่ ห้องเรียนละ 1 คน ต้อนรับคุณแม่ที่เข้าร่วมพิธี และควบคุมนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมพวงมาลัยในพิธีกราบแม่ 
 

           14.4  งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  จัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ขอสืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน  ประกอบด้วย 

1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
3. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
4. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
5. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 

6.  นายมาโนชญ์.../ 
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6. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
7. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
8. นางสาวพรพิทย์ กองจินดา  กรรมการ 
9. นางสาววรางคณา ชาวน่าน   กรรมการ 
10. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

15.   คณะกรรมการรับลงทะเบียน ท าหน้าที่รับลงทะเบียนและแจกอาหารว่างให้กับตัวแทนคุณแม่
ที่มาร่วมงาน ที่หน้าห้องสมาคมฯ  ประกอบด้วย 

1. นางมาลิน  จันทร์แสง  ประธานกรรมการ 
2. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
3. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
4. กรรมการนักเรียน    กรรมการ  
5. นางสาวณัฐณิชา บุญเกต ุ   กรรมการและเลขานุการ 

 

16.   คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่าง ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง ส าหรับคุณแม่ที่มาร่วม
กิจกรรม ณ ห้องสมาคมฯ  ประกอบด้วย 

1. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 17.   คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอ
โรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
4. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้กรรมการทุกคณะกรรมการวางแผน เตรียมงาน และพิจารณาสั่งการให้งานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย งานใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
          

สั่ง ณ วันที่   25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการจัดพิธีถวายพระพร และพิธีวันแม่ 
วันพฤหัสบด ีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

07.00 - 
08.00 น. 

คุณแมน่ักเรียนลงทะเบยีน มาร่วมงานหนา้ห้องประชุมสมาคมครู
ผู้ปกครอง 

ครูมาลินและคณะ 

07.30 น. นักเรียนเข้าแถวท าพิธีหน้าเสาธง ครูสุวิทธวัช 
08.00 น. ครู , คุณแม ่, นักการภารโรง , บุคลากรทุกคณะกรรมการ พร้อม

กันบริเวณพิธ ี
ครูเกตุ 

08.10 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ครูเกตุ , ครูสมชาย 
,ครูปิยพฤฒิ 

ประธานเปิดกรวยและกลา่วถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วดุริยางค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดดุีมหาราชา 

ประธาน,ครูสมชาย,   
ครูปิยพฤฒ,ิ ครูทิพรสย ์

ประธานและคณะ ลงนามสมุดถวายพระพร ประธาน , ครูขวัญตา 
ตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาเศียรวาท ครูทิพรสย์ 
นักเรียนนั่งลงในแถว 
ครู , คุณแม ่, บุคลากร เข้านั่งในที่ที่จัดเตรียมไว ้

ครูเกตุ 

ร าถวายพระพร ครูจารุนิภา และคณะ 
เสร็จพิธีถวายพระพร  

เร่ิมพิธีวันแม ่ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลา่วรายงานการจัดกิจกรรมวันแม ่ รองผู้อ านวยการ,  ครูจันทมาศ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับคุณแม ่ ผู้อ านวยการ 
พิธีกราบแม ่ (ดนตรีไทยบรรเลง) ครูที่ปรึกษาทุกห้อง,   ครูยวุดี 

, ครูสุภวัชร และคณะ 
ตัวแทนนักเรียนกลา่วเทิดพระคณุ คุณแม ่ ครูมาลิน 
ตัวแทนคุณแมก่ล่าวแสดงความรู้สึก ครูมาลิน 

 กิจกรรม ต.อ.พ.ร.ขอสืบสานมรดกแห่งแผ่นดิน   ครูสมคิด และคณะ 

09.15 น. เสร็จสิ้นพิธีวนัแม่    ครูเกตุ 
 

หมายเหตุ… 
1. นั่งสมาธิเพื่อถวายพระราชกุศลวันที่ 8 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา  07.50 – 07.55 น. (พิธีกรประจ าวนั) 
2. วันพุธ ที่  10  สิงหาคม พ.ศ. 2559   ฝึกซ้อมพิธีหน้าเสาธง เวลา 08.00 – 08.30 น. (ครูเกตุ) 
3. เรียนเชิญครูแต่งชุดปกติขาว, ชุดผ้าโขมพัสตร์ 

ในวันท าพิธีถวายพระพร วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
4. ระหว่าง 8 - 10  สิงหาคม พ.ศ. 2559  เชิญชวนใส่ผ้าไทย  


