
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที่ 158/ 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจ ำน ำพรรษำ 
วันพุธ ที่ 5  กรกฎำคม 2560   ณ  วัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก 

.............................................................. 
 เนื่องจากโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสภาวัฒนธรรมเขตห้วยขวาง วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
และ ส านักงานเขตห้วยขวาง  ให้เป็นประธานการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมหล่อเทียนจ าน า
พรรษาในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
1.2. นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
1.3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 
1.5. นางสมคิด  ลอยฟ้า  กรรมการและเลขานุการ 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  มีหน้าที ่วางแผนด าเนินงาน เตรียมงาน ประสานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วย ความเรียบร้อย พร้อมเพรียง เป็นไปตามพิธีการต่างๆ ที่ก าหนดไว้
ประกอบด้วย 

2.1. นางสมคิด  ลอยฟ้า  ประธานกรรมการ 
2.2. นายโกวิท  มาตย์สาลี      รองประธานกรรมการ 
2.3. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
2.4. นางสาวธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานกรรมการ 
2.5. นายเกตุ  โพธิ์น้อย  กรรมการ 
2.6. นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
2.7. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
2.8. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ  
2.9. นายทองฉัตร  ไรนุ่น  กรรมการและเลขานุการ 
2.10. นายนวเรศ  เสนคุ้ม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ท าหน้าที่ วางแผนพิธีการ ฝึกซ้อม จัดล าดับขั้นตอนการจัดงานให้
เป็นไปตาม ก าหนดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

3.1 นายทองฉัตร  ไรนุ่น  ประธานกรรมการ 
3.2 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
3.3 นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์ กรรมการ 
3.4 นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย กรรมการ 
3.5 นายนวเรศ  เสนคุ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 4.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท าหน้าที่ นัดหมายก าหนดการต่างๆ ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตาม
ก าหนดการ ตามระเบียบแบบแผนของศาสนพิธี ประกอบด้วย 

4.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย  ประธานกรรมการ 
4.2 นายนวเรศ  เสนคุ้ม  กรรมการ 

 5.  คณะกรรมกำรสถำนที ่ ท าหน้าที ่ประสานงานส านักงานเขตห้วยขวาง    วัดพระราม 9           
กาญจนาภิเษก จัดที่นั่งนักเรียนที่ร่วมพิธีและเขียนป้ายชื่อโรงเรียนที่ร่วมงาน ประกอบด้วย 

5.1 นายประชาธิป  ใจกล้า  ประธานกรรมการ 
5.2 นายทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมการ 
5.3 นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที่ ควบคุม ดูแลนักเรียนเดินทางไป – กลับ ด้วยรถ
โดยสาร ขสมก. จ านวน 6 คัน ขึ้นรถเวลา 06.30 น. บริเวณหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
และดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งในวันซ้อมและวันจริง (วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560) ให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

6.1. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   ประธานกรรมการ 
6.2. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
6.3. นายไกรสร  หม้อแหละ  กรรมการ 
6.4. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
6.5. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
6.6. นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
6.7. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
6.8. นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  กรรมการ 
6.9. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 

6.10. นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
6.11. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่  กรรมการ  
6.12. นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง  กรรมการ 
6.13. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์  กรรมการ 
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6.14. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
6.15. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
6.16. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ  กรรมการ 
6.17. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
6.18. นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 
6.19. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
6.20. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ  

          7.  คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ท าหน้าที ่จัดเตรียมกล่องและบันทึกภาพพิธีตามความเหมาะสม 
ประกอบด้วย 

7.1. นายอุดม  จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
7.2. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
7.3. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 8.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมพำนดอกไม้ และธูปเทียนแพ  ท าหน้าที ่จัดซื้อ จัดหา พานดอกไม้ 
และธูปเทียนแพ ประกอบด้วย 

8.1. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานกรรมการ 
8.2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
8.3. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์  กรรมการและเลขานุการ 

 9.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และสรุปบันทึก       
เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน ประกอบด้วย  

9.1 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวตวงศรณ์  องอาจ  กรรมการ 
9.3 นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ประธานกรรมการคณะกรรมการทุกคณะกรรมการก ากับดูแลให้งานด าเนินงานไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 
  สั่ง  ณ   วันที่  29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
 
 

 (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
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ก ำหนดกำรพิธีแสดงตนเป็นพุทธมำมกะ 
น้อมถวำยเป็นพระรำชกุศล  แด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

วันพุธที่ 5 กรกฎำคม 2560 ณ ลำนพระอุโบสถ วัดพระรำม 9 กำญจนำภิเษก 
******************************************************************************** 
ประธำนโครงกำร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 

เวลำ ก ำหนดกำร 
06.30 น. 

 
07.00 น. 

 
09.00 น. 

 
 

09.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 12.00 น. 

- คณะครูที่ปรึกษาน านักเรียนขึ้นรถโดยสาร ขสมก. หน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา 

- ผู้แทนโรงเรียนลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 
- คณะครูน านักเรียนเข้านั่งประจ าที่บริเวณลานพระอุโบสถ (ตามผังป้ายชื่อโรงเรียน) 
- ประธานฝ่ายสงฆ์ มาถึงมณฑลพิธี 
- ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  

กล่าวรายงาน 
- พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา     

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้แสดงตนเป็นพุทธมามกะนั่งคุกเข่าประนมมือ 
- เริ่มสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย  
- ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องสักการะต่อประธานสงฆ์ นักเรียนทุกคนกราบ 3 ครั้ง

พร้อมๆ กัน 
- กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- รับไตรสรณคมน์ และเบญจศีล จากพระสงฆ์ 
- กราบ 3 ครั้ง นั่งพับเพียบประนมมือ ฟังโอวาทของประธานสงฆ์ 
- จบค ากล่าวโอวาทจากพระสงฆ์ เปล่งเสียงค าว่า “สาธุ” พร้อมกัน นั่งคุกเข่ากราบ    

3 ครั้ง และนั่งพับเพียบ 
- ประธานสงฆ์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักเรียน 
- ผู้อ านวยการเขตห้วยขวาง ถวายดอกไม้ธูป เทียน เครื่องไทยธรรม 
- พระสงฆ์อนุโมทนา ตัวแทนกรวดน้ า นั่งประนมมือรับพรต่อจนจบ กราบ 3 ครั้ง 

เสร็จพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
- นักเรียนร่วมพิธีหลอเทียนจ าน าพรรษา  

 
หมำยเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  


