
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่379/2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

และท าบุญวันขึ้นปีใหม่  วันครูและวันเด็ก 
...................................................................... 

ด้วยโรงเรียนก าหนดให้มีการจัดงานบ าเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมร าลึกพระเกียรติคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย  
และท าบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจ าปี 2560 โดยก าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 20 
มกราคม พ.ศ. 2560  เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัย
อ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่  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. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
5. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 

 

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

1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
3. นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานกรรมการ 
5. นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการ 
6. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
7. นางสาวยุวดี   เสือใหญ ่  กรรมการ 
8. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
9. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
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10. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
11. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
12. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
13. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
14. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
15. นายพีรพงษ ์ ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
16. จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 3.  คณะกรรมการสถานที ่ ท าหน้าที่จัดสถานที่ แต่งเวทีหน้าเสาธง เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธี   
จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน คณะกรรมการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้มาร่วมงาน ติดตั้งพัดลมตู้ 
จ านวน 4 จุด ประกอบด้วย 

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

 

4.  คณะกรรมการบันทึกภาพและแสงเสียง ท าหน้าที่จัดเตรียม และควบคุมการใช้เครื่องเสียงใน     
พิธีการและบันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
2. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
3. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.   คณะกรรมการพิธีการ  ท าหน้าที่วางแผนพิธีต่างๆ  ก าหนดขั้นตอนการจัดงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ แบบแผนถูกต้องตามประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้และปัจจัยถวายพระ 
ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการ 
3. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
4. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
5. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
6. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
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6. คณะกรรมการพิธีสงฆ์ ท าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป วัดพรหมวงศาราม เพ่ือท าพิธีบ าเพ็ญกุศล
สตมวาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย 

1. นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  ประธานกรรมการ 
2. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
3. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมการ 
5. คณะนักเรียนชุมนุมพระพุทธ  กรรมการ 
6. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

7.  คณะกรรมการพิธีกร ท าหน้าที่ ด าเนินการตามข้ันตอนของพิธีการอย่างถูกต้อง พร้อมเพรียง      
เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนารี  อ่อนสุข   กรรมการ 
3. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการ 
4. นายศรัณยภัทร  ชุมวรรณศรี  กรรมการและเลขานุการ 

 

8.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที่ ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  ประธานกรรมการ 
2. นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ 
3. นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
4. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
5. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
6. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
7. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
8. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
9. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ  กรรมการ 
10. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
11. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา  กรรมการ 
12. นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
13. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
14. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
15. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
16. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
17. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
18. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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19. จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายจาตุรนต์  มหากนก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 9.  คณะกรรมการจัดดนตรีไทยและวงโยธวาธิต  ท าหน้าที่ บรรเลงเพลงในพิธี  ประกอบด้วย 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  ประธานกรรมการ 
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 
3. นายสมชาย  คงเสน่ห ์  กรรมการ 
4. นายปรมินทร์  เสมอภพ  กรรมการ 
5. นักเรียนวงโยธวาธิต   กรรมการ 
6. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ  
7. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

10. คณะกรรมการจัดเตรียมค าอ่านเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ท าหน้าที่ จัดเตรียมค าอ่านเทิดพระเกียรติและอ่านค าเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ ในวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
3. นายเลอพงศ ์ จันสีนาก  กรรมการ 
4. นางสาววิจิตรา  รอดหยู  กรรมการ 
5. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
6. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
7. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
8. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

11. คณะกรรมการจัดเตรียมภัตตาหาร  ท าหน้าที่ จัดเตรียมภัตตาหารและปิ่นโตถวายพระสงฆ์ 10 รูป 
ประกอบด้วย 

1. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
3. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร  กรรมการ 
4. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการและเลขานุการ 
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 12.  คณะกรรมการวัสดุ ท าหน้าที่จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางมัณฑนา   เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์  กรรมการ 
3. นายณรงค์  เอ้ือนไธสง  กรรมการและเลขานุการ 

 

13.  คณะกรรมการการเงิน  ท าหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  มุสิเกตุ   กรรมการ 
3. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่  กรรมการ 
4. นางสาวศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล กรรมการและเลขานุการ 
 

 14.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  ประกาศและแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรม และพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. ครูพิธีกรประจ าวัน   กรรมการ 
3. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการและเลขานุการ 

 

 15. ครูที่ปรึกษา  มอบหมายนักเรียนจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนเพ่ือน้อมร าลึกพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทย  
  

 16.   คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
3. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  กรรมการ 
4. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้กรรมการทุกคณะกรรมการวางแผนเตรียมงานและพิจารณาสั่งการให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
งานใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
                           

สั่ง ณ วันที่   28  ธันวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก าหนดการ พิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 

 
เวลา 07.09 น. – ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
เวลา 07.29 น. – พิธีกรนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูป ขึ้นสู่อาสนะบนเวที 

– ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
– ประธานในพิธี จุดบูชาเครื่องทองน้อย และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ 
– ตัวแทนนักเรียนอาราธนาศีล พระสงฆใ์ห้ศลี 
– ตัวแทนนักเรียนอาราธนาธรรม 
– พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล 
– ประธานในพิธี กรวดน้ า 
– นักเรียนเชื่อมผ้าภูษาโยงระหว่างผ้าแพรแถบที่เชื่อมจากพระบรมฉายาลักษณ์ 
– ประธานในพิธี ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโสและกรรมการนักเรียน ทอดผ้า
บังสุกุล 

– ประธานในพิธี ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโสและกรรมการนักเรียน ถวาย
ดอกไม้และปัจจัยเครื่องไทยธรรม 

– ประธานในพิธี ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูอาวุโสและกรรมการนักเรียน 
ร่วมกันใส่บาตร 

เวลา 08.09 น. – เสร็จพิธีสงฆ ์
 
หมายเหตุ: การแต่งกาย ข้าราชการครูทุกท่านแต่งชุดปกติขาว ติดแถบด าไว้ทุกข์ท่ีแขนซ้าย 

                          หรือสูทโรงเรียนเสื้อเชิ้ตขาวด้านใน ติดแถบด าไว้ทุกข์ท่ีแขนซ้าย 
     หรือชุดไทยจิตรลดา (ครูผู้หญิง) 

 


