คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 185/ 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนสัปดำห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินินำถ
ในรัชกำลที่ 9 และวันแม่แห่งชำติ
.......................................................................
ด้วยโรงเรียนกำหนดให้มีกำรจัดงำนสัปดำห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินินำถ
ในรัชกำลที่ 9 และพิธีถวำยพระพร เพื่อน้ อมรำลึกพระเกียรติคุณ ที่มีต่อปวงชนชำวไทย โดยจัดกิจกรรมใน
ระหว่ ำ ง 7 - 11 สิ ง หำคม พ.ศ. 2560 เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทำหน้ำที่ กำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี โดยให้คำปรึกษำ แนะนำ
ประกอบด้วย
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยโกวิท มำตย์สำลี
กรรมกำร
3. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำร
4. นำงสำวธัญญำวรรณ แจ่มจำรัส
กรรมกำร
5. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ทำหน้ำที่ วำงแผนกำรทำงำน เตรียมงำน ประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อให้งำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
1. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยโกวิท มำตย์สำลี
รองประธำนกรรมกำร
3. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธำนกรรมกำร
4. นำงสำวธัญญำวรรณ แจ่มจำรัส
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
6. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
7. นำยอุดม จิรกิตตยำกร
กรรมกำร
8. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำร
9. นำยทรงพรต เชื้อภักดี
กรรมกำร
10. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร

-211.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต
นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
นำงสำววิไลพร จอมพล
นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3. คณะกรรมกำรสถำนที่ ทำหน้ำที่ จัดสถำนที่ เขียนป้ำยเวที แต่งเวทีหน้ำเสำธง อันเชิญพระบรม
สำทิสลักษณ์มำประดับไว้ ณ เวที เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในพิธี ติดตั้งป้ำยถวำยพระพร ธงเฉลิมพระเกีย รติ
หน้ำเวทีและหน้ำโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเก้ำอี้สำหรับ ประธำนคณะกรรมกำร ครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ผู้มำร่วมงำน และโต๊ะสำหรับลงนำมถวำยพระพร จัดเวทีแสดงดนตรีไทยและเก้ำอี้สำหรับพิธีกรำบแม่
จัดที่ตั้งสำหรับกิจกรรมเดินผ้ำไทย ประกอบด้วย
1. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
3. นำยสมคิด สง่ำงำม
กรรมกำร
4. นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
5. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
6. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
7. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
8. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
9. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
10. นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมกำร
11. นำยเลอพงศ์ จันสีนำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ ทำหน้ำที่ จัดเตรียม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงใน
พิธีกำรต่ำงๆ บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย
1. นำยอุดม จิรกิตตยำกร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์
กรรมกำร
3. นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมกำร
4. นำยสมพร ขัยวงษ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-35. คณะกรรมกำรพิธีกำร ทำหน้ำที่ กำหนดวำงแผนพิธีต่ำงๆ กำหนดขั้นตอนพิธีกรำบแม่ ตัวแทน
ห้องละ 1 ท่ำน ให้เป็นไปตำมระเบียบ แบบแผนถูกต้องตำมประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชำ
จัดกรวยถวำยพระพร จัดซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนกรำบแม่ จัดทำคำกล่ำวรำยงำนและกล่ำวตอบของพิธี
กรำบแม่ ประกอบด้วย
1. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
3. นำงขันทอง ทองน้อย
กรรมกำร
4. นำงสำวลลิตำ แขกรัมย์
กรรมกำร
5. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำร
6. นำงสำวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรพิธีกร ทำหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้ำใจขั้นตอนกำรถวำยพระพร อย่ำงถูกต้อง
พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย ดำเนินพิธีถวำยพฺระพร และกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวสิวลี บุญวัฒน์
กรรมกำร
3. นำยกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสมุด ปำกกำ ลงนำมถวำยพระพร ทำหน้ำที่ จัดเตรียมสมุด ปำกกำ
สำหรับลงนำมถวำยพระพร ประกอบด้วย
1. นำงสำววิไลพร จอมพล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวณัฏฐณิชำ รำชกิจกำธร
กรรมกำร
8. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ทำหน้ำที่ ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์
กรรมกำร
3. นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร
4. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
5. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
6. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
7. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำร
8. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำร
9. นำยจำตุรนต์ มหำกนก
กรรมกำร

-410.
11.
12.
13.

นำยชยกฤต คำเมืองคุณ
นำยธิติ ดำรงคงชื่น
ครูที่ปรึกษำ ทุกระดับ
นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

9. คณะกรรมกำรวัสดุ ทำหน้ำที่ จัดเตรียม จัดหำวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ประกอบด้วย
1. นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวณัฐรุจำ สมรฤทธิ์
กรรมกำร
3. นำยณรงค์ เอื้อนไธสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทำหน้ำที่ เบิกจ่ำยและสรุปกำรใช้เงินในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์
กรรมกำร
3. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ ประกำศ และแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรม เนื่องในสัปดำห์เฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินิ
นำถ ในรัชกำลที่ 9 ประกอบด้วย
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวยุวดี เสือใหญ่
กรรมกำร
12. คณะกรรมกำรจัดรำถวำยพระพร จัดวงโยธวำธิต จัดดนตรีไทยและจัดกิจกรรมวำดภำพ
ทำหน้ำที่ จัดกำรแสดงรำถวำยพระพร จัดวงโยธวำธิต บรรเลงในพิธีถวำยพระพรและจัดดนตรีไทยบรรเลง ใน
พิธีกรำบแม่ จัดกิจกรรมวำดภำพ ประกอบด้วย
1. นำยทรงพรต เชื้อภักดี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสมชำย คงเสน่ห์
กรรมกำร
3. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำร
4. นำงสำวยุวดี เสือใหญ่
กรรมกำร
5. นำยปรมินทร์ เสมอภพ
กรรมกำร
6. นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล
กรรมกำร
7. นำยปิยพฤฒิ จิธำนนท์
กรรมกำร
8. นำงสำวพัชรินทร์ สำยสังข์
กรรมกำร
9. นำยธิติ ดำรงคงชื่น
กรรมกำร

-510. นักเรียนวงโยธวำธิต ,วงดนตรีไทย
11. นำงสำวณัฏฐณิชำ รำชกิจกำธร

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

13. คณะกรรมกำรกิจกรรมเทิดพระเกียรติสัปดำห์เฉลิมพระชนมพรรษำ ทำหน้ำที่จัดกิจกรรม
ดังนี้
13.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
1. เชิญชวนนักเรียนจัดป้ำยนิเทศหน้ำห้องเรียน
2. นักเรียนนั่งสมำธิตอนเช้ำหลังพิธีเคำรพธงชำติ วันที่ 7 - 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560
1. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กรรมกำร
3. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
13.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย จัดเตรียมคำถวำยรำชสดุดี สำหรับประธำน และ
สำหรับนักเรียน พร้อมทั้งเตรียมนักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนอ่ำนคำถวำยพระพรในพิธีถวำยพระพร
ประกอบด้วย
1. นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต
ประธำนกรรมกำร
2. ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
3. นำงสำวทิพรสย์ ระโหฐำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
13.3 ครู ที่ ป รึ ก ษำ มอบหมำย เรีย นเชิ ญ คุ ณ แม่ เข้ ำร่ว มเป็ น ตั ว แทนเข้ ำร่ ว มพิ ธี ก รำบแม่
ห้องเรียนละ 1 คน ต้อนรับคุณแม่ที่เข้ำร่วมพิธี และควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม จัดเตรียมพวงมำลัยในพิธี
กรำบแม่
13.4 งำนดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ขอสืบสำนมรดกแห่งแผ่นดิน ประกอบด้วย
1. นำงสมคิด ลอยฟ้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
3. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำร
4. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร
5. นำยสมชำติ แจ้งกระจ่ำง
กรรมกำร
6. นำยกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมกำร
7. นำยสมพร ชัยวงษ์
กรรมกำร
8. นำยวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
กรรมกำร
9. นำงสำวชนัฐกำนต์ จิตหมั่น
กรรมกำร

-610. นำยทองฉัตร ไรนุ่น
11. นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
12. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

14. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ทำหน้ำที่รับลงทะเบียนและแจกอำหำรว่ำงให้กับตัวแทนคุณแม่
ที่มำร่วมงำน ที่หน้ำห้องสมำคมฯ ประกอบด้วย
1. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวอำไพ พำโคกทม
กรรมกำร
3. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
กรรมกำร
4. กรรมกำรนักเรียน
กรรมกำร
5. นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
กรรมกำร
6. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
16. คณะกรรมกำรจั ดเตรียมอำหำรว่ำง ทำหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง ส ำหรับคุณ แม่ที่มำร่วม
กิจกรรม ณ ห้องสมำคมฯ ประกอบด้วย
1. นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
กรรมกำร
3. นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
17. คณะกรรมกำรประเมินผล ทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอ
โรงเรียน ประกอบด้วย
1. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร
3. นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้กรรมกำรทุกคณะกรรมกำรวำงแผน เตรียมงำน และพิจำรณำสั่งกำรให้งำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย งำนใดที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดควำมพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม
สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2560
(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
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กำหนดกำรจัดพิธีถวำยพระพร และพิธีวันแม่
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560
ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เวลำ
07.00 08.00 น.
07.30 น.
08.00 น.

กิจกรรม
คุณแม่นักเรียนลงทะเบียน มำร่วมงำนหน้ำห้องประชุมสมำคมครู
ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้ำแถวทำพิธีหน้ำเสำธง
ครู , คุณแม่ , นักกำรภำรโรง , บุคลำกรทุกคณะกรรมกำร พร้อม
กันบริเวณพิธี
08.10 น. ประธำนมำถึงบริเวณพิธี ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
ประธำนเปิดกรวยและกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล จบแล้วดุริยำงค์
บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีและสดุดีมหำรำชำ
ประธำนและคณะ ลงนำมสมุดถวำยพระพร
ตัวแทนนักเรียนอ่ำนบทอำเศียรวำท
นักเรียนนั่งลงในแถว
ครู , คุณแม่ , บุคลำกร เข้ำนั่งในที่ที่จัดเตรียมไว้
รำถวำยพระพร
เสร็จพิธีถวำยพระพร
เริ่มพิธีวันแม่ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวรำยงำนกำรจัดกิจกรรมวันแม่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนกล่ำวต้อนรับคุณแม่
พิธีกรำบแม่ (ดนตรีไทยบรรเลง)
ดนตรีสำกล
ตัวแทนนักเรียนกล่ำวเทิดพระคุณ คุณแม่
ตัวแทนคุณแม่กล่ำวแสดงควำมรู้สึก
กิจกรรม ต.อ.พ.ร.ขอสืบสำนมรดกแห่งแผ่นดิน
09.15 น. เสร็จสิ้นพิธีวนั แม่

ผู้ดำเนินกำร
ครูเนำวรัตน์และคณะ
ครูมำโนชญ์
ครูเกตุ
ครูเกตุ, ครูสมชำย ,ครูปิยพฤฒิ
ประธำน, ครูสมชำย, ครูปิยพฤฒิ,
ครูอุไรรัตน์
ประธำน , ครูมำลิน
ครูอุไรรัตน์
ครูเกตุ
ครูอมรรัตน์ และคณะ
รองผู้อำนวยกำร, ครูทองฉัตร
ผู้อำนวยกำร
ครูที่ปรึกษำทุกห้อง, ครูยุวดี ,
ครูสุภวัชร, ครูปิยพฤติ, ครูสมชำย
ครูมนัสภรณ์
ครูมนัสภรณ์
ครูสมคิด และคณะ
ครูเกตุ

หมำยเหตุ…
1. นั่งสมำธิเพื่อถวำยพระรำชกุศลวันที่ 7 - 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560 เวลำ 07.50 – 07.55 น. (พิธีกรประจำวัน)
2. วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหำคม พ.ศ. 2560 ฝึกซ้อมพิธีหน้ำเสำธง เวลำ 08.00 – 08.30 น. (ครูเกตุ)
3. เรียนเชิญครูแต่งชุดปกติขำว ในวันทำพิธีถวำยพระพร วันศุกร์ ที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2560

