
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ที ่376/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจ าปี 2560  

....................................................................... 
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาจะจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจ าปี 2560  ตั้งแต่วันที่ 11 

– 17 มกราคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นความส าคัญของ
ครู มอบโล่รางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ในวันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 07.30 – 08.30 น. อาศัย
อ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  โดยให้ค าปรึกษาแนะน า 
คัดเลือกครูที่ได้รับเกียรติบัตร “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา”   ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  กรรมการ  
5. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน   ท าหน้าที่ วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตยส์าลี   รองประธานกรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  รองประธานกรรมการ 
5. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
6. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
7. นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
8. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
9. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
10. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
11. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
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12. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
13. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
14. จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมการงานอาคารสถานที ่ท าหน้าที ่จัดเตรียมสถานที ่จัดที่นั่งประธาน ที่นั่งครู ตกแต่งเวทีให้
สวยงามบริเวณลานอเนกประสงค์ เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์และถ่ายภาพใน
กิจกรรม  ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
4. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
5. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
6. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
7. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
8. นายประชาธิป   ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

 4.  คณะกรรมการจัดเตรียมครูรับเกียรติบัตรและพิมพ์เกียรติบัตร “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา”  ท า
หน้าที่ จัดเตรียมครูขึ้นรับเกียรติบัตรและพิมพ์เกียรติบัตร จัดเตรียมครูถือเกียรติบัตร เพ่ือมอบให้ประธานและคณะ 
ประกอบด้วย 

1. นางมาลิน  จันทร์แสง   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
4. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
5. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
6. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
7. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
8. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
9. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
10. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
11. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
12. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการและเลขานุการ 
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13. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร  ท าหน้าที ่ประสานคณะครูให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ  
และเป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

1. นายเกต ุ โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
3. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 6. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที ่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย 

1. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
3. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
4. นางมาลิน  จันทร์แสง   กรรมการ 
5. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
6. ครูที่ปรึกษาทุกระดับ   กรรมการ 
7. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 7. คณะกรรมการวัสดุและจัดเตรียมโล่รางวัล ท าหน้าที่  จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมและ
จัดเตรียมโล่รางวัล “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา”  ประกอบด้วย 

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

 

 8. คณะกรรมการการเงิน ท าหน้าที่ เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
3. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
4. นางศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

 9. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 
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 10.  คณะกรรมการจัดท าค ากล่าวน าระลึกพระคุณครู กล่าวน าปฏิญาณและเขียนค าขวัญวันครู      ท า
หน้าที่ ประสานงาน  กล่าวน าค าปฏิญาณ และเขียนค าขวัญวันครูของโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
3. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
4. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
5. นางสาวธารทิพย์  เขินค า  กรรมการ 
6. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
7. นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
8. นางสาววิจิตรา  รอดหยู  กรรมการ 
9. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
10. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
11. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
12. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
13. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

  11. คณะกรรมการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ท าหน้าที่ เยี่ยมบ้านนักเรียน 
บ าเพ็ญประโยชน์ ในโรงเรียน ด าเนินการกิจกรรม 5ส ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1. ครูที่ปรึกษาทุกคน 
. 

 12. คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
   2.  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
  3.  นางสาวนัฐนิชา  บุญเกต ุ  กรรมการ 
  4.  นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 
           

สั่ง ณ วันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 
 



-5- 
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจ าปี 2560  
วันพุธ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
07.30-08.00 น. กิจกรรมหน้าเสาธง   ครสูุวิทวัส 
08.00-08.30 น. ผู้อ านวยการน ากลา่วน าค าปฏญิาณ ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตร  “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ผู้อ านวยการ,ครูสมคิด 
และคณะ 

08.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครูเกตุ และคณะ 
 

หมายเหตุ :  1. การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี 
2. ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ. 2560  ครูที่ปรึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 


