
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที ่ 191/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ กิจกรรมประกวด ดำว – เดือน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

....................................................................... 
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนดจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน      

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.20 – 16.30 น. บริเวณที่
ประชุมใต้อาคาร 1 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน และ
ตรงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า
ประกอบด้วย 
  1.1  นายเลิศศิลป์  รตันมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
  1.2  นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 

1.3  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  กรรมการ 
1.4  นางสาวธัญญาวรรณ  แจ่มจ ารัส กรรมการ 

  1.5  นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท าหน้าทีว่างแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ

ต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 
2.1  นางสมคิด  ลอยฟ้า   ประธานคณะกรรมการ 
2.2  นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองประธานคณะกรรมการ 
2.3  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง  รองประธานคณะกรรมการ 
2.4  นางสาวธัญญาวรรณ  แจ่มจ ารัส รองประธานคณะกรรมการ 
2.5  นายประชาธิป  ใจกล้า  กรรมการ 
2.6  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
2.7  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ 
2.8  นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
2.9  นายภูมินทร์  เกิดศรี   กรรมการ 
2.10 นางขันทอง  ทองน้อย  กรรมการ 
2.11 นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
2.12 นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
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2.13  นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี  กรรมการ 
2.14  นางสิริยา   โกศลนิยม  กรรมการ 
2.15  นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์ กรรมการ 
2.16  นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
2.17  นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
2.18  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
2.19  นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
2.20  นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
2.21  นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
2.22  นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการ 
2.23  นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
2.24  นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
2.25  นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
2.26  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
2.27  นางสาวเจนจิรา  สรสวสัดิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.28  นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.  คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  ท าหน้าที่จัดสถานที่ จัดที่นั่งประธาน กรรมการ 
เขียนป้ายเวที แต่งเวทีบริเวณใต้อาคาร 1  เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม 
และถ่ายภาพในกิจกรรม  ประกอบด้วย 

3.1  นายประชาธิป  ใจกล้า  ประธานกรรมการ 
3.2  นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
3.3  นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ  
3.4  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
3.5  นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
3.6  นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
3.7  นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการและเลขานุการ 

 4.   คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง  ท าหน้าทีฝ่ึกซ้อมการแสดงในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
4.1  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานคณะกรรมการ 
4.2  นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
4.3  นายภูมินทร์  เกิดศรี   กรรมการ 
4.4  นางขันทอง  ทองน้อย  กรรมการ 
4.5  นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
4.6  นายสมชาย  คงเสน่ห์  กรรมการ 
4.7  นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี  กรรมการ 



- 3 - 
 

4.8  นางสิริยา  โกศลนิยม  กรรมการ 
4.9  นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์ กรรมการ 
4.10  นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
4.11  นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
4.12  นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมการ 
4.13  นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
4.14  นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
4.15  นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
4.16  นางจิราภรณ์  วราชุน  กรรมการ 
4.17  นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
4.18  นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
4.19  นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
4.20  นางสาวอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 
4.21  นางสาวณัฎฐณิชา  ราชกิจก าธร กรรมการ 
4.22  นางสาวพรทิพย์ กองจินดา กรรมการและเลขานุการ 
4.23  นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมของรำงวัลและของท่ีระลึก ท าหน้าที่จัดเตรียมของรางวัลและของที่ระลึก
ส าหรับนักเรียนที่ร่วมการแสดง ประกอบด้วย 

5.1  นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานคณะกรรมการ 
5.2  นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ  
5.3  นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
5.4  นายธวัช  สังพงษ์   กรรมการ 
5.5  นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
5.6  นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 

6.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ท าหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
  6.1  นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานคณะกรรมการ 
  6.2  นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ 
  6.3  นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
  6.4  นางสาวเจนจิรา  สรสวสัดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

7.  คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร  ท าหน้าทีฝ่ึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ     
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นพิธีกร ประกอบด้วย  
  7.1  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
  7.2  นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการและเลขานุการ 
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 8.  คณะกรรมกำรตัดสิน ท าหน้าที่ตัดสินและบันทึกคะแนนการแสดงของนักเรียนผู้ เข้าประกวด          
และเก็บรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการให้พิธีกรประกาศผล ประกอบด้วย 
       8.1  คณะกรรมการตัดสิน บุคลิกภาพ การแนะน าตัว  ประกอบด้วย 
  1.  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
  3.  นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
      8.2  คณะกรรมการตัดสินความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย 
  1.  นายสมชาย  คงเสน่ห์   ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นางสาวอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 

3.  นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการและเลขานุการ 
        8.3  คณะกรรมการตัดสิน การตอบค าถาม ประกอบด้วย 
  1.  นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์  ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
  3.  นางสาวอนุสรา  เย็นใจ  กรรมการและเลขานุการ 
      8.4  คณะกรรมการรวบรวมคะแนน ประกอบด้วย 
  1.  นางสาวอ าไพ   พาโคกทม  ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  กรรมการ 
  3.  นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 
  9.1  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
   9.2  นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
  9.3  นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการ 
  9.4  นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 
 

สั่ง ณ วันที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก ำหนดกำรกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้  
กิจกรรมประกวด ดำว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ณ ใต้อำคำร 1  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 
วันพุธ ที่ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2560 (รอบท่ี 1 ) 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
14.00  น. นักเรียน ครู ระดับ ม.3 พร้อมกันที่ใต้อาคาร 1 หัวหน้าระดับ ม.3 
14.30  น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี  รองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน ประธาน, รองผู้อ านวยการ 

 ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ดาว – เดือน ประจ าปีการศึกษา 2560 ประธาน 

 - เปิดตัว ดาว – เดือน จ านวน 20 คน ครูพิธีกร 

 - การแสดง  นักเรียน 
 - พิธีกรประกาศชื่อผู้เข้ารอบ จ านวน 10 คน (ชาย 5 หญิง 5) ครูพิธีกร 

 
วันพุธ ที่ 23 สิงหำคม พ.ศ. 2560 (รอบตัดสิน) 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
14.30  น. ผู้เข้ารอบโชว์ตัว 10 คน (ชาย  5  หญิง 5 ) พร้อมแสดงความสามารถพิเศษ     

(คนละ 10 นาที) 
ครูพิธีกร 

 - พิธีกรประกาศชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย จ านวน 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) ครูพิธีกร 

 - ผู้เข้ารอบสุดท้ายตอบค าถาม ครูพิธีกร 
 - การแสดง  นักเรียน 
 - พิธีกรประกาศผลการตัดสิน ครูพิธีกร 

 
 


