
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

ที ่ 008/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วันครู ประจ ำปี 2561 

....................................................................... 
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาจะจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11 – 

17 มกราคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นความส าคัญของ
ครู จึงมอบโล่รางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0  ในวันจันทร์ ที่ 15  มกราคม พ.ศ. 2561               
เวลา 07.30 – 09.20 น. อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่  27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที ่ก าหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม  โดยให้ค าปรึกษาแนะน า 
คัดเลือกครูที่ได้รับเกียรติบัตร “ศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0”   ประกอบด้วย 

1.1  นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
1.2  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการ 
1.3  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
1.4  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ  
1.5  นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน   ท าหน้าที่ วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1  นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  ประธานคณะกรรมการ 
2.2  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
2.3  นายเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
2.4  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
2.5 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
2.6 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   กรรมการ 
2.7  นายสมพร ชัยวงษ์    กรรมการ 
2.8  นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
2.9  นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
2.10 จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและเลขานุการ 
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2.11 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นายธิติ  ด ารงคงชื่น   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

3. คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที ่ท าหน้าที ่จัดเตรียมสถานที ่จัดที่นั่งประธาน ที่นั่งครู ตกแต่งเวทีให้
สวยงามบริเวณลานอเนกประสงค์   ประกอบด้วย 

3.1  นายเกต ุ โพธิ์น้อย    ประธานคณะกรรมการ 
3.2  นายเลอพงศ์  จันสีนาก    กรรมการ 
3.3  นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
3.4  นายวีระชัย  น้ าพระหัส   กรรมการ 
3.5  นายสมทรง  ศุขะเนตร    กรรมการ 
3.6  นายอดุลย์  พุทธขันธ์    กรรมการ 
3.7  นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ 
3.8  นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ 
3.9  นายทิวา  ขุนประเสริฐ    กรรมการ 
3.10 นายประชาธิป  ใจกล้า    กรรมการและเลขานุการ 

 

 4. คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ ท าหน้าที่จัดสถานที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงและควบคุมการใช้
เครื่องเสียงในพิธีการต่างๆ บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 
        4.1  นายสมพร  ชัยวงษ์    ประธานคณะกรรมการ 
        4.2  นายวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมการ 
        4.3  นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
        4.4  นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมครูรับเกียรติบัตรและพิมพ์เกียรติบัตร “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดำ มุ่งพัฒนำ
กำรศึกษำ 4.0 ”  ท าหน้าที ่จัดเตรียมครูขึ้นรับเกียรติบัตรและพิมพ์เกียรติบัตร จัดเตรียมครูถือเกียรติบัตร เพ่ือมอบ
ให้ประธานและคณะ ประกอบด้วย 

5.1 นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานคณะกรรมการ 
5.2 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
5.3 จ่าสิบเอกธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและเลขานุการ 
5.4 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

6.  คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร  ท าหน้าที ่ประสานคณะครูให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ  
และเป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย  

6.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานคณะกรรมการ 
6.2 นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
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6.3 นางสาวสิวลี บุญวัฒน์    กรรมการ 
6.4 นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 7. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ท าหน้าที ่ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย
ประกอบด้วย 

7.1 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ   ประธานคณะกรรมการ 
7.2 นายอ านาจ สิงห์ทอง   กรรมการ 
7.3 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์   กรรมการ 
7.4 นางสาวนัดธิดา นวลศรี   กรรมการ 
7.5 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว   กรรมการ 
7.6 นายรุ่งโรจน์ สมนิล   กรรมการ 
7.7 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
7.8 นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ   กรรมการ 
7.9 นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
7.10 นายนวเรศ เสนคุ้ม    กรรมการ 
7.11 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์   กรรมการ 
7.12 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
7.13 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
7.14 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น   กรรมการ 
7.15 นายสุภวัชร ชาติการุณ   กรรมการและเลขานุการ 

 
 8. คณะกรรมกำรวัสดุและจัดเตรียมโล่รำงวัล ท าหน้าที่  จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมและ
จัดเตรียมโล่รางวัล “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0”  ประกอบด้วย 

8.1   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
8.2   นายณรงค์  เอ้ือนไธสง   กรรมการ 
8.3   นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์   กรรมการ 
8.4   นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการและเลขานุการ 

 

 9. คณะกรรมกำรกำรเงิน ท าหน้าที่ เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
9.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ ประธานกรรมการ 
9.2 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
9.3 นายอัครวัฒน์  ยอแสง  กรรมการ 
9.4 นางศรินรัตน์  ศุภรักษ์ฐิติกุล กรรมการและเลขานุการ 
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 10. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ท าหน้าที ่ประชาสัมพันธ์ ประกาศ และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมสัปดาห์วันครู ประกอบด้วย 

10.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
10.2 นางสาวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมการ 

 

 11.  คณะกรรมกำรจัดท ำค ำกล่ำวน ำระลึกพระคุณครู กล่ำวน ำปฏิญำณและเขียนค ำขวัญวันครู             
ท าหน้าที ่ประสานงาน  กล่าวน าค าปฏิญาณ และเขียนค าขวัญวันครูของโรงเรียน ประกอบด้วย 

11.1    นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  ประธานกรรมการ 
11.2    นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์ กรรมการ 
11.3    นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ 
11.4    นางสาวธารทิพย์  เขินค า  กรรมการ 
11.5    นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
11.6    นางสาววิจิตรา  รอดหย ู  กรรมการ 
11.7    นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
11.8    นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
11.9    นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
11.10  นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
11.11  นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการและเลขานุการ 

. 

 12. คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

12.1    นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ 
12.2    นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
12.3    นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์  กรรมการ 
12.4    นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

 

กำรแต่งกำย   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี 
          

สั่ง ณ วันที่  5   มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วันครู ประจ ำปี 2561 
วันจันทร์ ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561 

ณ ลำนอเนกประสงค์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
07.30-07.40 น. กิจกรรมหน้าเสาธง   นายจาตุรนต์ 
07.40–09.00 น. พิธีท าบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจ าปี 2561 ผู้อ านวยการ คณะครู กรรมการ

นักเรียนและนักเรียน 
09.00-09.15 น. ผู้อ านวยการน ากลา่วน าค าปฏญิาณ ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

 ผู้อ านวยการมอบเกียรติบัตร  “ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่ง
พัฒนาการศึกษา 4.0 ” 

ผู้อ านวยการ และคณะ 

09.20 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม ครูเกตุ และคณะ 
 

หมำยเหตุ :  การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากี 


