
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
  ที ่๓๗๕/๒๕๕๙ 

เรื่อง  การจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
---------------------------------------------------------------------------- 

         ด้วยปรัชญาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
คุณธรรม” โรงเรียนจึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติและการ
มอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และความเป็นผู้น าทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนดังกล่าว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๓๙ วรรคแรกแห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๖  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
๑.๓ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  กรรมการ  
๑.๕ นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการจัดกิจกรรม “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์  รัชดา”  
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 
๒.๑ นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
๒.๔ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
๒.๕ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา   กรรมการ 
๒.๖ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
๒.๙ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
๒.๑๐ นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
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๒.๑๑ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
๒.๑๒ นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๓ จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๔ นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๕ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๖ นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗ นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ท าหน้าที่ วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่   ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  ประธานคณะกรรมการ 
๓.๒ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
๓.๓ นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
๓.๔ นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
๓.๖ นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
๓.๗ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่จัดสถานที่ จัดเวทใีห้สวยงาม จัดโต๊ะวางเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร จัดโต๊ะเก้าอ้ี ให้
ประธานและคณะครู จัดเตรียมเครื่องเสียง ถ่ายรูปตามความเหมาะสม 
 

๔. คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ  ประกอบด้วย 
๔.๑ ด้านวิชาการ 

๔.๑.๑ นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง   ประธานคณะกรรมการ 
๔.๑.๒ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
๔.๑.๓ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ 
๔.๑.๔ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
๔.๑.๕ นางสาวกชพร  อารัชกุล  กรรมการ 
๔.๑.๖ นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
๔.๑.๗ นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
๔.๑.๘ นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
๔.๑.๙ นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
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๔.๑.๑๐ นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
๔.๑.๑๑ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา   กรรมการ 
๔.๑.๑๒ นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๑๓ นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑.๑๔ นางสาววาสนา  จันทราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑.๑๕ นางสาวพูนศร ี สร้อยเสน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๔.๒ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๔.๒.๑ นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา   ประธานคณะกรรมการ 
๔.๒.๒ นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 

๔.๒.๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 

๔.๒.๔ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 

๔.๒.๕ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 

๔.๒.๖ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
๔.๒.๗ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๔.๒.๘ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 
๔.๒.๙ นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการการและเลขานุการ 

 

๔.๓ ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
๔.๓.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธานคณะกรรมการ 
๔.๓.๒ นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
๔.๓.๓ นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
๔.๓.๔ นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
๔.๓.๕ นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
๔.๓.๖ นายปรมินทร์  เสมอภพ  กรรมการ 
๔.๓.๗ นางอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 
๔.๓.๘ นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการ 
๔.๓.๙ นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์  กรรมการ 
๔.๓.๑๐ นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร  กรรมการ 
๔.๓.๑๑ นายเลิศชัย  เกตุพิทยา   กรรมการ 
๔.๓.๑๒ นายพีรพงษ ์ ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๔.๓.๑๓ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
๔.๓.๑๔ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
๔.๓.๑๕ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
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๔.๓.๑๖ จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
๔.๓.๑๗ นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการ 
๔.๓.๑๘ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการและเลขานุการ 

 

๔.๔ ด้านผู้น า 
๔.๔.๑ นายพีรพงษ ์ ดาระกะมาศ  ประธานคณะกรรมการ 
๔.๔.๒ นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
๔.๔.๓ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
๔.๔.๔ นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
๔.๔.๕ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
๔.๔.๖ นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
๔.๔.๗ นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการและเลขานุการ 

  ท าหน้าที่   ๑. คัดเลือกนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ตามประกาศของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

                   ๒. ส่งผลการคัดเลือกให้กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันพุธ ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลาไม่เกิน ๑๒.๐๐ น. 

 

๕. คณะกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 
๕.๑ นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
๕.๓ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
๕.๔ นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
๕.๕ นายพีระพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
๕.๖ นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
๕.๗ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
๕.๘ นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
๕.๙ นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๕.๑๐ นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  มอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้นักเรียนเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 
ประจ าปีการศึกษา 2559   
 

๖. คณะกรรมการพิธีกร  ประกอบด้วย 
๖.๑ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
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๖.๔ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 
  ท าหน้าที ่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และ

เกียรติบัตรอย่างถูกต้อง พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย   
  ๒. อ่านรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับรางวัลด้านต่างๆ ตามล าดับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๗. คณะกรรมการจัดนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางมาลิน  จันทร์แสง  ประธานกรรมการ 
๗.๓ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๗.๔ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์  กรรมการ 
๗.๕ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
๗.๖ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
๗.๗ นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
๗.๘ นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
๗.๙ นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
๗.๑๑ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
๗.๑๓ จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
๗.๑๔ นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการ 
๗.๑๕ นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๖ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๑๗ นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  ๑. จัดเตรียมโล่เชิดชูเกียรติ เข็มเชิดชูเกียรติ และพิมพ์เกียรติบัตร 
   ๒. จัดเตรียมนักเรียนเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ตามล าดับชั้นดังนี้ 
       ๒.๑ ผู้มีผลการเรียนสูงสุด  
    ๒.๒ ผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
    ๒.๓ ผู้มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    ๒.๔ ผู้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ 
    ๒.๕ ผู้มีความเป็นเลิศด้านผู้น า 
 

๘. คณะกรรมการจัดเตรียมสารวันเด็ก ประจ าปี พ.ศ. 2560  ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
๘.๓ นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 



~ 6 ~ 
 

๘.๔ นางสาววิจิตรา  รอดหยู  กรรมการ 
๘.๕ นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
๘.๖ นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
๘.๗ นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
๘.๘ นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ประสานงาน  จัดเตรียมสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 

๙. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
๙.๑ นางมาลิน  จันทร์แสง  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
๙.๓ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์  กรรมการ 
๙.๔ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
๙.๕ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
๙.๖ ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ  กรรมการ 
๙.๗ นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
 

๑๐. คณะกรรมการวัสดุ ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
๑๐.๓ นายณรงค์  เอ้ือนไธสง  กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที่  จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม 
 

๑๑. คณะกรรมการการเงิน  ประกอบด้วย 
๑๑.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล กรรมการและเลขานุการ 

ท าหน้าที ่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม 
 

๑๒. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 

ท าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” 
 



~ 7 ~ 
 

๑๓. คณะกรรมการประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑๓.๑ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
๑๓.๓ นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 

ท าหน้าที ่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

  สั่ง  ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก าหนดการจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” 
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐  

ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

เวลา ๐๗.๐๐-๐๗.๔๕ น. - นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ (ครูมาโนชญ์) 
เวลา ๐๗.๔๕-๐๘.๐๐ น. - พิธีกร (ครูเกตุ)  

- พิธีกรเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียน อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี  
  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. - พิธีกรอ่านรายชื่อนักเรียนเข้ารับรางวัล “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” จาก 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะ จ านวน 10 ท่าน 

  - พิธีกรเรียนเชิญผู้อ านวยการโรงเรียนกล่าวให้โอวาท 
 

-เสร็จสิ้นกิจกรรม- 
 

หมายเหตุ  การแต่งกาย  ๑.  คณะกรรมการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แต่งกายด้วยชุดสูทโรงเรียน 
   ๒.  นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน 


