
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ที ่02/2560 
เรื่อง การจัดกิจกรรมการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

....................................................................... 
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนดจัดกิจกรรมการแสดงละครเทิดพระเกียรติ ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 

2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเต็มก าลังความสามารถและทรงใช้พระ
อัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถที่มี พลิกพ้ืนแผ่นดินไทยให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นและบันดาลความผาสุกมั่นคงให้
เกิดแก่ประชาราษฎร์และประเทศไทยอย่างหาที่สุดมิได้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติเพื่อน้อมร าลึกถึงพระองค์ท่ีสถิตในใจของทวยราษฎร์ตราบนิรันดร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 
39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที ่ ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  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 าหน้าที ่ วางแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี   รองประธานคณะกรรมการ 
3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานคณะกรรมการ 
4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส  รองประธานคณะกรรมการ 
5. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
6. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
7. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
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8. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา   กรรมการ 
9. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
10. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
11. นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการ 
12. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
13. นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
14. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
15. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
16. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
17. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
18. นางขนัทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
19. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
20. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
21. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
22. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
23. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
24. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3.  คณะกรรมการงานอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  ท าหน้าที ่จัดสถานที่ จัดที่นั่งประธาน กรรมการ 
เขียนป้ายเวที แต่งเวทีบริเวณลานอเนกประสงค์ เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ ใน
กิจกรรม และถ่ายภาพในกิจกรรม  ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
4. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
5. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
6. นายวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมการ 
7. นายอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมการ 
8. จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการ 
9. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
10. นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการ 
11. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
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12. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 
 

 4.   คณะกรรมการฝึกซ้อมการแสดง  ท าหน้าที ่ ฝึกซ้อมการแสดงในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
5. นายเลิศชัย  เกตุพิทยา   กรรมการ 
6. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
7. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
8. นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการ 
9. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
10. นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
11. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
12. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
13. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
14. นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
15. นางขันทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
16. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
17. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการ 
18. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
19. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
20. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
21. นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
22. นายสมพร  ฃัยวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

5.  คณะกรรมการจัดเตรียมของที่ระลึก ท าหน้าที ่จัดเตรียมของที่ระลึกส าหรับนักเรียนที่ร่วมการแสดง 
ประกอบด้วย 

1. นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
3. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
4. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
5. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 
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6.  คณะกรรมการการเงิน  ท าหน้าที ่ เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานคณะกรรมการ 
2. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
3. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
 

7.  คณะกรรมการพิธีการและพิธีกร  ท าหน้าที ่ ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นพิธีกร ประกอบด้วย  

1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 

  

 8.  คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานคณะกรรมการ 
   2.  นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
  3.  นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 
           

สั่ง ณ วันที่  6 มกราคม  พ.ศ. 2560 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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กิจกรรมการแสดงละครเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

วันพุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
วันพฤหัสบดีที่  12 มกราคม พ.ศ. 2560 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

14.20 – 15.10 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ฝกึซ้อมและจัดเตรียมสถานที่ในการแสดง หัวหน้าระดับ ม.3 
 
 

วันพุธที่ 18 มกราคม  พ.ศ. 2560 
เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 

- นักเรียนที่เก่ียวข้องในการแสดงจัดเตรียมเคร่ืองแต่งกาย ตามสถานที่ที่ก าหนด หัวหน้าระดับ ม.3 
13.30 น. คณะครูและนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนพร้อมกันที่ลานอเนกประสงค ์ ครูที่ปรึกษา 
13.45 น. ครูระดับชั้น ม.3  แขกรับเชิญทกุท่านพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอเนกประสงค ์ ครูมาโนชญ,์ ครณูัฐฑชาพร 

14.10 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี  ผู้ชว่ยรองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน ครูมาโนชญ,์ ครณูัฐฑชาพร 

 - ประธานกล่าวเปิด ประธาน, รองผู้อ านวยการ 
 - เร่ิมการแสดง ตามล าดับ  
 - ประธานกล่าวปิด  

15.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครูสมคิด , ครูเนาวรัตน์, ครูณัฐฑชาพร 
 

หมายเหตุ..  
การแต่งกาย   ครูผู้ชาย  แต่งกายชุดสูทโรงเรียน ติดผ้าแถบสีด า 

ครูผู้หญิง แต่งกายชุดไทยจิตรลดาสีด า 
 นักเรียนชั้น ม.3  แต่งชุดนักเรียน 


