
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่ 250/2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะ’59 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2559 มีข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะครบ
เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน ลูกจ้างประจ า 1 ท่าน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงได้ร่วมก าหนดจัด
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน       
พ.ศ. 2559 เวลา 07.50 น. ณ สนามหน้าเสาธง เพ่ือให้การจัดงานด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการศึกษา 
พ.ศ. 2547 แต่งตั้งให้บุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ     
1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ  
5. นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการและเลขานุการ 

   ท าหน้าที ่ควบคุม ประสานงาน ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว เรียบร้อย  
 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน   
1. นายรัตนะ  บัวรา   ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานกรรมการ 
5. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
6. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 
7. นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการ   
8. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 

9.  นางมาลิน.../ 
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9. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
10. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
11. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
12. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
13. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
14. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
15. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
16. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
17. นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
18. นายเกต ุ โพธิ์น้อย   กรรมการ 
19. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
20. นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการ 
21. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
22. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
23. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา 
ท าหน้าที ่ 1. วางแผน ประชุมปรึกษาหารือด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับ

ฝ่ายต่าง ๆ  
             2. จัดนักเรียนตัวแทน ระดับชั้นละ 2  คน (ชาย-หญิง) กรรมการนักเรียนมอบพวงมาลัย

และรดน้ ามุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุราชการ 
 

3.  คณะกรรมการสถานที แสงเสียง จัดพานดอกไม้ บันทึกภาพ 
 1.  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานกรรมการ 

  2.  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
  3.  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
  4.  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 

  5.  นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
 6.  นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
 7.  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 

  8.  นางสาวณัฐณิชา  บุญเกต ุ  กรรมการ 
   9.  นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที ่ ควบคุมแสง สี เสียง ดนตรี เครื่องเสียง ไมโครโฟน เตรียมโต๊ะ จัดเก้าอ้ี จ านวน 7 ตัว     
บนเวทีด้านล่าง.../ 
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   บนเวทีด้านล่าง จัดเก้าอ้ีส าหรับประธานและครู จัดอุปกรณ์รดน้ า พานดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในกิจกรรมมุทิตาคารวะ ตกแต่งเวที ติดป้ายไวนิล ดูแลเวทีให้เกิดความเรียบร้อย
สวยงามในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

  4.  คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร 
1. นายเกต ุ โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
3. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที ่ 1. จัดล าดับขั้นตอนในพิธีการของงานวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  
    2. จัดท าป้ายไวนิล ครูผู้เกษียณอายุราชการ 
 

  5.  คณะกรรมการควบคุมนักเรียน 
1. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
4. นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการ 
5. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
6. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
7. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
8. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
9. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
10. นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
11. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
12. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและเลขานุการ 
13. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าที ่ควบคุมดูแลนักเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

   

6. คณะกรรมการจัดการแสดง 
1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
4. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
5. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 

6.  นางสาวณัฐฑชาพร.../ 
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6. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
7. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่  กรรมการ 
8. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวสัดิ์  กรรมการ 
9. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการ 
10. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการ 
11. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
12. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
13. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท าหน้าที ่ จัดการแสดง ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 
 

7.  คณะกรรมการประเมินผล 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ   
3. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 
ท าหน้าที ่ จัดท าแบบสอบถามและสรุปรายงานประเมินผล 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  24 สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 

        (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมแสดงมุทติาคารวะ’59 ประจ าปีการศึกษา 2559 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
วันอังคาร  ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ สนามหน้าเสาธง 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
07.20 – 07.35 น. พิธีเคารพธงชาติและสวดมนต์ประจ าวัน ครูทัศนารี 
07.35 – 07.40  น. เชิญครู ลูกจ้างประจ าผู้เกษียณฯประจ าที่ ครูเกตแุละครูผู้เกษียณฯ 
07.40 – 07.45 น. เชิญผู้อ านวยการกล่าวขอบคุณครู ลูกจ้างประจ าผู้เกษียณฯ ผู้อ านวยการ, ครเูกตุ 
07.45 – 07.50 น. เชิญประธานนักเรียนกล่าวขอบคุณครูผู้เกษียณฯ ประธานนักเรียน, ครูเกตุ 
07.50 – 08.00 น. ตัวแทนนักเรียน ม.1-ม.6, กรรมการนักเรียนรดน้ าแสดง

มุทิตาคารวะ 
ตัวแทนนักเรียน, หัวหน้า
ระดับ  

08.00 – 08.05 น. ตัวแทนครูผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก ครูเกตุ และตัวแทนครูผูเ้กษียณฯ 

08.05 – 08.30 น. การแสดง ครสูมคิด และคณะ 
08.30 น. เสร็จพิธี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


