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ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
       ท่ี ๓๐๑ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมวันคริสต์มำส ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
......................................................................  

   ด้วยวันที่ ๒๕ ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส ที่ประชากรเกือบทั่วโลกจัดเทศกาลเฉลิมฉลอง กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก าหนดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้นักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจากวัฒนธรรมวัน
คริสต์มาส ตามโครงการส่งเสรมิศักยภาพลกู ต.อ.พ.ร สู่พลโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรยีนได้เรียนรูค้วบคู่กบั
วัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส าคัญของอังกฤษ  ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัด
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
               ๑.๑  นายเลิศศิลป์    รัตนมุสิก                     ประธานกรรมการ 
               ๑.๒  นายพีระพงษ์  ดาระกามาศ  กรรมการ 
               ๑.๓  นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน ์   กรรมการ 
               ๑.๔  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย       กรรมการ 
               ๑.๕  นายสันทัศน์    น้อยเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำท่ี    ท าหน้าที่ให้ค าปรกึษา แนะน า และอ านวยความสะดวกเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
          ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
               ๒.๑  นายสันทัศน์     น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
               ๒.๒  นางสาวอรทัย   จันทรังษี                กรรมการ 
         ๒.๓  นายนวเรศ   เสนคุ้ม             กรรมการ 
               ๒.๔  นางสาวจัตตารีย์            เดชเจริญ  กรรมการ 
               ๒.๕  นางสาววิชุตา   อินไผ่   กรรมการ 
               ๒.๖  นางสาวศุภร   แซ่ลู่             กรรมการ 
    ๒.๗  นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 
               ๒.๘   นางสาววิชุดา   บุญเทียม  กรรมการ 
  ๒.๙  นางสาววิชชุดา    สมจิตร   กรรมการ 
               ๒.๑๐  นางสาวเพียงยหิวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการ  
   ๒.๑๑  นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์   กรรมการ 
               ๒.๑๒  นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
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มีต่อหน้า ๒ / ๒.๑๓...นางสาว… 



๒ 
 

                ๒.๑๓  นางสาวชเนตตี  เมืองมลู  กรรมการ 
   ๒.๑๔  นางสาวทารินทร์    นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ    
  หน้ำท่ี 
                  ๑. ประสานงาน เตรียมงาน ด าเนินกจิกรรมตามก าหนด 
                  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
         ๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี  แสง สี เสียงและบันทึกภำพ 
               ๓.๑  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    ประธานกรรมการ  
   ๓.๒  นายประชาธิป  ใจกล้า    กรรมการ 
               ๓.๓  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศร ี   กรรมการ  
   ๓.๔  นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 
               ๓.๕  นางสาววิชชุดา  สมจิตร    กรรมการ  
 ๓.๖  นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ  
  ๓.๗  นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ 
       หน้ำท่ี 

๑. จัดสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียน  
๒. จัดโต๊ะเก้าอี้ส าหรบัประธานและผู้เข้าร่วมพิธี  
๓. จัดเตรียม เครื่องเสียงและบันทึกภาพตลอดกิจกรรม ดังนี ้
   ๓.๑ กิจกรรมประกวด Santa & Santarina  วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.  
          ณ หอประชุมโรงเรียน 
  ๓.๒ กิจกรรมประกวดการท าต้นคริสตม์าส วันพฤหสับดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๖๐ 
          เวลา ๘.๓๐ น.- ๑๑.๐๐ น. ณ เวทีใต้อาคาร ๑ 
  ๓.๓ กิจกรรมหน้าเสาธง วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๖๐ เวลา ๘.๐๐ – ๙.๓๐ น. 

   ๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพสัด-ุกำรเงิน 
 ๔.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวศุภร  แซ่ลู ่    กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่    กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวอารรีัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมการ 
 ๔.๕ นายอัครวัฒน ์  ยอแสง    กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย             กรรมการและเลขานุการ 
  หน้ำท่ี 

๑. จัดเตรียมพัสดุให้พร้อมเพือ่ความสะดวกในการเบิกจ่ายการเงินในโครงการ 
    
 

มีต่อหน้า ๓ /๕. คณะกรรมการ… 



๓ 
 

   ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรม  
 ๕.๑ นางสาวอรทัย  จันทรงัษี   ประธานกรรมการ  
   ๕.๒ นายนวเรศ   เสนคุ้ม    กรรมการ 
   ๕.๓  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย   กรรมการ 
   ๕.๔  นางสาวชเนตตี  เมืองมูล     กรรมการ 
 ๕.๕  นางสาวศุภร  แซ่ลู ่    กรรมการ  
 ๕.๖  นางสาวสุภาลัย   สายค าภา   กรรมการ 
 ๕.๗  นางสาวธัญญาลักษณ์   มีวงษ์     กรรมการ 
   ๕.๘  นางสาวจัตตารีย ์ เดชเจริญ   กรรมการและเลขานุการ    

หน้ำท่ี 
๑. จัดเตรียมรายการ ล าดับข้ันตอนก าหนดการแสดงหน้าเวท ี
๒. ดูแลนักเรียนและประสานการด าเนินกจิกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

    ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง 
  ๖.๑  นางสาวอรทัย     จันทรังษี                ประธานกรรมการ 
         ๖.๒  นายนวเรศ   เสนคุ้ม             กรรมการ 
               ๖.๓  นางสาวจัตตารีย์            เดชเจริญ  กรรมการ 
               ๖.๔  นางสาววิชุตา   อินไผ่   กรรมการ 
               ๖.๕  นางสาวศุภร   แซ่ลู่             กรรมการ 
  ๖.๖  นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 
               ๖.๗  นางสาววิชุดา   บุญเทียม  กรรมการ 
  ๖.๘  นางสาววิชชุดา    สมจิตร   กรรมการ 
               ๖.๙  นางสาวเพียงยหิวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการ  
  ๖.๑๐  นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์   กรรมการ 
               ๖.๑๑  นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
               ๖.๑๒  นางสาวชเนตตี  เมืองมลู  กรรมการ 
  ๖.๑๓  นางสาวทารินทร์    นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ    
  หน้ำท่ี 

๑. คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกจิกรรม จัดการแสดงประกอบเพลง การร้องเพลงเทศกาล  
    ให้ค าแนะน าและฝึกซ้อม 

 ๒. ประสานฝ่ายสถานที่เพื่อด าเนินการจัดล าดับข้ันตอนและควบคุมการแสดงบนเวทีร่วมกบัฝ่ายพิธีกร 
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มีต่อหน้า ๔ /๗ คณะกรรมการ… 



๔ 
 

 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสมัพันธ์ 
 ๗.๑  นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์      ประธานกรรมการ  
   ๗.๒  นายนวเรศ  เสนคุ้ม     กรรมการ 
   ๗.๓  นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี    กรรมการและเลขานุการ    
   หน้ำท่ี 

๑. ประชาสมัพันธ์งาน แจ้งนกัเรียนหน้าเสาธง กระจายเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่ 
 ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวด Santa & Santarina 
 ๘.๑  นางสาวชเนตต ี  เมืองมูล     ประธานกรรมการ  
  ๘.๒  นางสาวภาพิมล  ฐานะ     กรรมการ 
   ๘.๓  นางสาววิชุดา  บุญเทียม    กรรมการ 
 ๘.๔  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. จัดท าเกณฑ์การแข่งขัน เอกสารการให้คะแนน รับสมัครนักเรียนที่สนใจ จัดการประกวด 
    ตามวันเวลาที่ก าหนด 

 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดการท าต้นคริสตม์าส 
 ๙.๑  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย    ประธานกรรมการ  
  ๙.๒  นางสาววิชชุดา  สมจิตร     กรรมการ 
   ๙.๓  นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ    กรรมการ 
 ๙.๔  นางสาวสุภาลัย  สายค าภา    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. จัดท าเกณฑ์การแข่งขัน เอกสารการให้คะแนน รับสมัครนักเรียนที่สนใจ จัดการประกวด 
    ตามวันเวลาที่ก าหนด รวมคะแนนการตัดสินและประกาศผลการแข่งขันและจัดเตรียมนักเรียนรับของ
รางวัล 

 ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงเต้นประกอบเพลงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
 ๑๐.๑  นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ    ประธานกรรมการ  
  ๑๐.๒  นางสาวเพียงยหิวา เผ่าโพนทอง    กรรมการ 
   ๑๐.๓  นางสาวชเนตตี  เมืองมูล       กรรมการ 
 ๑๐.๔  นางสาววิชุดา  บุญเทียม    กรรมการและเลขานุการ 
   หน้ำท่ี 

๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนและครทูี่ปรึกษาทราบ คัดเลอืกนกัเรียนที่สนใจ ฝึกซ้อมการแสดง 
 
 
  

มีต่อหน้า ๕ /๑๑. คณะกรรมการ… 



๕ 
 

 ๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงชุด The happiness of the day นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 ๑๑.๑  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย    ประธานกรรมการ  
  ๑๑.๒  นางสาวสุภาลัย  สายค าภา    กรรมการ 
   ๑๑.๓  นางสาวชเนตตี  เมืองมูล       กรรมการ 
 ๑๑.๔  นางสาวเพียงยหิวา เผ่าโพนทอง    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนและครทูี่ปรึกษาทราบ คัดเลอืกนกัเรียนที่สนใจ ฝึกซ้อมการแสดง  
 ๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรประกวดร้องเพลงเทศกำลคริสต์มำส 
 ๑๒.๑  นางสาวศุภร  แซ่ลู ่     ประธานกรรมการ  
  ๑๒.๒  นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์     กรรมการ 
   ๑๒.๓  นายนวเรศ  เสนคุ้ม       กรรมการ 
   ๑๒.๔  นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี  กรรมการ 
   ๑๒.๕  นางสาววิชุตา  อินไผ ่   กรรมการ 
 ๑๒.๖  นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนและครทูี่ปรึกษาทราบ คัดเลอืกนกัเรียนที่สนใจ 
๒. จัดท าเกณฑ์การแข่งขัน เอกสารการให้คะแนน ฝึกซ้อมการแสดง  

 ๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดงละครเน่ืองในเทศกำลวันคริสต์มำสนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
 ๑๓.๑  นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๑๓.๒  นางสาวอรทัย   จันทรงัษี  กรรมการ 
   ๑๓.๓  นายนวเรศ  เสนคุ้ม       กรรมการ 
 ๑๓.๔  นางสาววิชุตา  อินไผ ่   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. ประชาสมัพันธ์ให้นักเรียนและครทูี่ปรึกษาทราบ คัดเลอืกนกัเรียนที่สนใจ ฝึกซ้อมการแสดง 
    ๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดระเบียบและดูแลนักเรียน 
 ๑๔.๑  นางสาวอรทัย  จันทรงัษี    ประธานกรรมการ  
  ๑๔.๒  นางสาววิชุตา  อินไผ ่     กรรมการ 
   ๑๔.๓  นางสาววิชชุดา  สมจิตร     กรรมการ 
  ๑๔.๔  นางสาวศุภร  แซ่ลู ่     กรรมการ 
 ๑๔.๕  นายนวเรศ  เสนคุ้ม     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. จัดระเบียบและดูแลนักเรียนระหว่างปฏิบัติกจิกรรมให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  

มีต่อหน้า ๖  /๑๕ คณะกรรมการ… 



๖ 
 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกิจกรรม 
 ๑๕.๑  นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย   ประธานกรรมการ 
 ๑๕.๒  นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์   กรรมการ   
   ๑๕.๓  นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง   กรรมการ 
     ๑๕.๔  นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี 

๑. จัดท าแบบประเมินผล แจกแบบสอบถาม สรุปผลเกบ็รวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดกจิกรรม 
๒.  สรุปรูปเลม่เสนอผู้อ านวยการโรงเรียนต่อไป 

 
              ให้คณะกรรมการทกุคนปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดร้ับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เพื่อให้ 
กิจกรรมวันคริสต์มาสด าเนินไปด้วยดี 
              

              ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่  ๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
                                                                (นายเลิศศิลป์   รัตนมสุิก) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรกิจกรรมวันคริสต์มำส 

วันอังคำรท่ี 19 ธันวำคม 2560  

ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 

เวลำ รำยกำร 
07.20 – 07.40 นักเรียนเข้าแถวท าพิธีหน้าเสาธง 
07.50 - 08.00 ครูอรทัย จันทรังษี หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศกล่าวรายงาน 

ประธานในพิธี ผอ. ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก กล่าวเปิดกิจกรรม 
วันคริสต์มาส 

08.10 – 09.15 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามรายการการแสดงดังน้ี 
1. พิธีกรกล่าวประวัติความส าคัญของเทศการวันคริสต์มาส 
2. การแสดงเต้นประกอบเพลงนักเรียนระดับช้ัน ม.1 
3. การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนท่ีชนะเลิศการประกวด

ร้องเพลง 
4. ละครเน่ืองในเทศกาลวันคริสต์มาสนักเรียนช้ัน ม. 6 
5. การแสดง The happiness of the day 
6. การแสดงการแต่งกายและแจกขนมของ Santa & Santarina 

09.20 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมร้องเพลงเทศกาลคริสต์มาสและ
ร่วมถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกร่วมกัน (เสร็จสิ้นกิจกรรมวันคริสต์มาส) 

 
หมำยเหตุ : กำรแต่งกำย คณะครูแต่งกำยด้วยเสือ้ผำ้สีแดงหรือสีเขียว 
         
           
 



๘ 
 

 

ตำรำงลดเวลำเรียน คำบเรียนละ 40 นำที 
กิจกรรมวันคริสต์มำส 

วันอังคำรท่ี 19 ธันวำคม 2560  

ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 

 
 

คำบที่ 1 09.20 – 10.00  
คำบที่ 2 10.00 – 10.40  
คำบที่ 3 10.40 – 11.20  
คำบที่ 4 11.20 – 12.00 พักกลำงวัน ม.ต้น 
 คำบที่ 5 12.00 – 12.40 พักกลำงวัน ม.ปลำย 
คำบที่ 6 12.40 – 13.20  
คำบที่ 7 13.20 – 14.00  
คำบที่ 8 14.00 – 14.40  
คำบที่ 9 14.40 – 15.20  
คำบที ่10 15.20 – 16.00  

 
 
 


