
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
ที ่298/2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยจิตอำสำ เพื่อ ลูก ต.อ.พ.ร.  
....................................................................... 

ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน 
มีมติจากการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพ่ือ ลูก ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือน้อมร าลึกพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถ
บพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย 2) เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่า ของการ
แบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น.  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547                 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายในการจัดพิธี  โดยให้ค าปรึกษา แนะน า
ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง  กรรมการ 
3. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
4. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
5. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท าหน้าที ่วางแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับ
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย 

1. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
3. นายเกตุ  โพธิ์น้อย    รองประธานกรรมการ 
4. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
5. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
6. นายสมพร  ขัยวงษ์    กรรมการ 
7. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
8. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
9. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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10. นายธิติ  ด ารงคงชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 

3.  คณะกรรมกำรสถำนที ่ ท าหน้าที ่จัดสถานที่ เขียนป้ายเวที แต่งเวที  เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือ ลูก ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2560  จัดโต๊ะ - เก้าอ้ีส าหรับประธาน  ผู้มาร่วมงาน 
จ านวน 315 ตัว  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 50  ตัว  ประกอบด้วย   

1. นายประชาธิป  ใจกล้า   ประธานกรรมการ 
2. นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
3. นายวีระชัย น้ าพระหัส   กรรมการ 
4. นายสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมการ 
5. นายอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมการ 
6. นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ 
7. นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ 
8. นายทิวา  ขุนประเสริฐ   กรรมการ 
9. นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการและเลขานุการ  

 

4.  คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ  ท าหน้าที่ จัดเตรียม และควบคุมการใช้เครื่องเสียง                 
ในพิธีการต่างๆ บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. นายสมพร  ชัยยวงษ ์   ประธานกรรมการ 
2. นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมการ 
3. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
4. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 5. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียนและต้อนรับผู้ปกครอง ท าหน้าที่ รับลงทะเบียน ต้อนรับผู้ปกครอง
เครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา เพ่ือ ลูก ต.อ.พ.ร.  ปีการศึกษา 2560  และดูแลความเรียบร้อย 
ตลอดงานและจัดเตรียมน้ าดื่ม ประกอบด้วย 

1. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราภรณ์  วราชุน    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
4. นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
5. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ   
6. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน   กรรมการ 
7. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการ 
8. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์   กรรมการ 
9. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
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10. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   กรรมการ 
11. นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
12. นางสาวภาพิมล  ฐานะ    กรรมการ 
13. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์   กรรมการ 
14. นางสาววิชุตา  อินไผ่    กรรมการ 
15. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์    กรรมการ 
16. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
17. นายอนันต์  สุโพธิ์    กรรมการ 
18. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว   กรรมการ 
19. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ    กรรมการ 
20. นายรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมการ 
21. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   กรรมการ 
22. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์   กรรมการ 
23. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 
24. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
25. นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
26. นายอ านาจ  สิงห์ทอง    กรรมการ  
27. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการ 
28. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
29. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม   กรรมการ 
30. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
31. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายธิติ  ด ารงคงชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท าหน้าที่ ซักซ้อมท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์   กรรมการ 
3. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมการ 
4. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการ 
5. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการและเลขานุการ 
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 7.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่จัดท าแบบประเมินความพ่ึงพอใจทางออนไลน์ เก็บรวบรวม
ข้อมูล ประเมินการจัดกิจกรรม สรุปเสนอโรงเรียน ประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
4. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
5. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้กรรมการทุกคณะกรรมการวางแผน เตรียมงาน และพิจารณาสั่งการให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
งานใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 

กำรแต่งกำย   ใส่เสื้อสีเหลือง 
           

สั่ง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมเครือข่ำยจิตอำสำ เพื่อ ลูก ต.อ.พ.ร. 
วันอังคำร ที่ 5 ธันวำคม พ.ศ.2560 

ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน  ณ ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตซอล 
08.30 – 09.00 น.  พิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพ่ือ ลูก ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2560 
09.00 – 12.00 น. ร่วมท าจิตอาสา เพ่ือ ลูก ต.อ.พ.ร. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

  กลุ่มท่ี 1 ท าความสะอาดบริเวณหลังองค์พระ ถึง หลังอาคาร 2 
  กลุ่มท่ี 2 ท าสีพื้นที่บริเวณโรงเรียน 
  กลุ่มท่ี 3 ท าความสะอาดชุมชนรอบโรงเรียน (ซอย รัชดาภิเษก 10) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 

 
 


