
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที ่172/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

....................................................................... 
ด้วยโรงเรียนก ำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพยวรำงกูร และพิธีถวำยพระพร เพ่ือน้อมร ำลึกพระเกียรติคุณที่มีต่อปวงชนชำวไทย ในวันที่ 26 
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
อำศั ยอ ำน ำจตำมควำม ในมำตรำที่  39  วรรคแรกแห่ งพ ระรำชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท ำหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ
ประกอบด้วย 

1. นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยโกวิท  มำตย์สำลี  กรรมกำร 
3. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมกำร 
4. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส กรรมกำร 
5. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท ำหน้ำที่  วำงแผนกำรท ำงำน เตรียมงำน ประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพ่ือให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

1. นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยโกวิท  มำตย์สำลี  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธำนกรรมกำร 
4. นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส รองประธำนกรรมกำร 
5. นำงมำลิน  จันทร์แสง  กรรมกำร 
6. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมกำร 
7. นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
8. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ  กรรมกำร 
9. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์ กรรมกำร 
10. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมกำร 
11. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
12. นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมกำร 
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13. นำยทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมกำร 
14. นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต  กรรมกำร 
15. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมกำร 
16. นำยพีรพงษ ์ ดำระกะมำศ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 

 3.  คณะกรรมกำรสถำนที่  ท ำหน้ำที่ จัดสถำนที่ ติดป้ำยข้อควำมบนเวที แต่งเวทีหน้ำเสำธง อันเชิญ
พระบรมสำทิสลักษณ์มำประดับไว้ ณ เวที เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในพิธี ติดตั้งป้ำยถวำยพระพร ธงเฉลิมพระ
เกียรติหน้ำเวทีและหน้ำโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเก้ำอ้ีส ำหรับประธำนคณะกรรมกำร ครู ผู้มำร่วมงำน และจัด
โต๊ะลงนำมถวำยพระพร จัดเวทีแสดงดนตรีไทย จัดดอกไม้ให้สวยงำมพร้อมติดตั้งพัดลมตู้ จ ำนวน 4 จุด 
ประกอบด้วย 

1. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยทรงพรต  เชื้อภักดี  กรรมกำร 
3. นำยสมคิด  สง่ำงำม   กรรมกำร 
4. นำยวิเชียร  สังขพงษ์   กรรมกำร 
5. นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส  กรรมกำร 
6. นำยสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมกำร 
7. นำยอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมกำร 
8. นำยวินัย  ออกแมน   กรรมกำร 
9. นำยสมมำตร  แดงสะอำด  กรรมกำร 
10. นำยเลอพงศ์   จันสีนำก  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

4.  คณะกรรมกำรแสงเสียง-บันทึกภำพ  ท ำหน้ำที่ จัดเตรียมและควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงในพิธีกำร
ต่ำงๆ บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 

1. นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์  กรรมกำร 
3. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
4. นำยสมพร  ชัยวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 5.   คณะกรรมกำรพิธีกำร  ท ำหน้ำที่ ก ำหนดวำงแผนพิธีต่ำงๆ ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดงำนให้เป็นไป
ตำมระเบียบ แบบแผนถูกต้องตำมประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชำ จัดกรวยถวำยพระพร จัดท ำค ำ
กล่ำวรำยงำนวันพ่อ ค ำกล่ำวของประธำน ประกอบด้วย 

1. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 
3. นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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6.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท ำหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้ำใจขั้นตอนกำรถวำยพระพร อย่ำงถูกต้อง 
พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย  ด ำเนินพิธีถวำยพฺระพรและกิจกรรมต่ำงๆ  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมกำร 

 

 7.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมสมุดลงนำมถวำยพระพร  ท ำหน้ำที่ จัดเตรียมสมุดลงนำมถวำยพระพร 
ประกอบด้วย 

1. นำงมำลิน  จันทร์แสง  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจุฑำรัตน์  อนันต์  กรรมกำร 
3. นำยสมชำติ  แจ้มกระจ่ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

8.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ท ำหน้ำที่ ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
ประกอบด้วย 

1. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
3. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
4. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
5. นำงสำวมนัสภรณ์  แก้วตำ  กรรมกำร 
6. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
7. นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 9.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมนักเรียนร่วมกิจกรรม  ท ำหน้ำที่ จัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ      
ที่กลุ่มสำระวิชำจัดขึ้น ประกอบด้วย 

1. นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี  กรรมกำร 
3. นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์ กรรมกำร 
4. นำงสำวปำรวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมกำร 
5. นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์  กรรมกำร 
6. นำยรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 10.  คณะกรรมกำรวัสดุ ท ำหน้ำที ่จัดหำวัสดุที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวณัฐรุจำ  สมรฤทธิ์  กรรมกำร 
3. นำยณรงค์  เอ้ือนไธสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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11.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ท ำหน้ำที ่เบิกจ่ำยและสรุปกำรใช้เงินในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมกำร 
3. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 12.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์  ประกำศ และแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
จัดกิจกรรม เนื่องในสัปดำห์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมกำร 

 

 13.  คณะกรรมกำรจัดวงโยธวำธิต  จัดร ำถวำยพระพร จัดกิจกรรมวำดภำพ และจัดดนตรีไทย
บรรเลง ท ำหน้ำที่ จัดกำรแสดงร ำถวำยพระพร จัดวงโยธวำธิต บรรเลงในพิธีถวำยพระพร จัดกิจกรรมวำดภำพ  
และจัดดนตรีไทยบรรเลง ประกอบด้วย 

1. นำยทรงพรต  เชื้อภักดี  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงอมรรัตน์  มำฬมงคล  กรรมกำร 
3. นำยสมชำย  คงเสน่ห ์  กรรมกำร 
4. นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์  กรรมกำร 
5. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ  กรรมกำร 
6. นำยปรมินทร์  เสมอภพ  กรรมกำร 
7. นำงสำวพัชรินทร์  สำยสังข์  กรรมกำร 
8. นำงสำวณัฏฐณิชำ  รำชกิจก ำธร กรรมกำร 
9. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

14.  คณะกรรมกำรกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ท ำหน้ำที่จัดกิจกรรม ดังนี้ 
       14.1  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
      1.  เชิญชวนนักเรียนจัดป้ำยนิเทศหน้ำห้องเรียน 
      2.  น ำนักเรียนนั่งสมำธิตอนเช้ำหลังพิธีเคำรพธงชำติ  วันที่ 24 - 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
      3.  ฝึกซ้อมนักเรียนถวำยพระพร ในวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  
                             1.  นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
                  2.  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กรรมกำร 
                             3.  ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น  กรรมกำร 
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       14.2  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
     1.  จัดเตรียมค ำถวำยรำชสดุดี ส ำหรับประธำน และส ำหรับนักเรียน พร้อมทั้งเตรียมนักเรียน
และฝึกซ้อมนักเรียนอ่ำนค ำถวำยพระพรในพิธีถวำยพระพร ประกอบด้วย 
          1.  นำงสำวอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต ประธำนกรรมกำร 
          2.  ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กรรมกำร 
 

        14.3  ครูที่ปรึกษำ  มอบหมำยให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ(บอร์ด) ถวำยพระพรหน้ำห้องเรียนให้
สวยงำม  
    

 15.   คณะกรรมกำรประเมินผล  ท ำหน้ำที ่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
3. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง  กรรมกำร 
4. นำงศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  กรรมกำร 
5. นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร 
6. นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ให้กรรมกำรทุกคณะกรรมกำรวำงแผน เตรียมงำน และพิจำรณำสั่งกำรให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
งำนใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
 

กำรแต่งกำย ให้ข้ำรำชกำรครูแต่งชุดปกติขำวไว้ทุกข์ หรือชุดสูทโรงเรียนสีน้ ำเงิน ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ เสื้อ
ด้ำนในสีด ำ และนักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียนในวันพุธ ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 256 
          

สั่ง ณ วันที่   12 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
 
 

   (นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 

ก ำหนดกำรจัดพิธีถวำยพระพร  
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 

วันพุธ ที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 
ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
07.30 น. นักเรียนเข้ำแถวท ำพิธีหน้ำเสำธง พิธีกรประจ ำวนั 
08.00 น. ครู , คุณพ่อ , นักกำรภำรโรง , บุคลำกรทุกคณะกรรมกำร พร้อม

กันบริเวณพิธ ี
ครูเกตุ 

08.10 น. ประธำนมำถึงบริเวณพิธี ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์ ครูเกตุ , ครูปิยพฤฒิ 
ประธำนเปิดกรวยและกลำ่วถวำยพระพรชัยมงคล จบแล้ว
ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรม ี

ประธำน,ครูปิยพฤฒ,ิ 
ครูอุไรรัตน์ 

ประธำนและคณะ ลงนำมสมุดถวำยพระพร ประธำน , ครูมำลิน 
ตัวแทนนักเรียนอ่ำนบทอำเศียรวำท ครูอุไรรัตน์ 
นักเรียนนั่งลงในแถว / ครู , บุคลำกร เข้ำนั่งในทีท่ี่จัดเตรียมไว ้ ครูเกตุ 
กำรแสดงเทิดพระเกียรติ ครูอมรรัตน์,ครูยุวดี 

และคณะ 
08.30 น. เสร็จพิธีถวำยพระพร ครูเกตุ 

 

หมำยเหตุ : 
1. นั่งสมำธิเพื่อถวำยพระรำชกุศล ระหว่ำงวันที่ 24 - 27 กรกฎำคม พ.ศ. 2560  เวลำ 07.50 – 07.55 น. (พิธีกร

ประจ ำวัน) 
2. วันอังคำรที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ฝึกซ้อมพิธีถวำยพระพร หน้ำเสำธง เวลำ 08.00 – 08.30 น. (ครูเกตุ) 
3. วันพุธที่ 26 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ให้ข้ำรำชกำรครูแต่งชุดปกติขำวไว้ทุกข์ หรือชุดสูทโรงเรียนสีน้ ำเงิน ติด

ปลอกแขนไว้ทุกข์ เสื้อด้ำนในสีด ำ และนักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน  
4. ครูที่ปรึกษำ  มอบหมำยนักเรียนจัดป้ำยนิเทศ(บอร์ด) ถวำยพระพรหน้ำห้องเรียนให้สวยงำม 

 


