คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 009/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561
......................................................................
ด้วยโรงเรียนกำหนดให้มีกำรทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยกำหนด
จัดกิจกรรมในวันจันทร์ ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561 เพื่อสืบสำรประเพณีทำงพุทธศำสนำและส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรมในกำรดำรงชีวิต และพัฒนำนักเรียนให้มีควำมเจริญงอกงำมทำงด้ำนจิตใจอันเป็นพื้นฐำนใน
กำรพัฒนำชีวิต เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด อำศัย
อำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทำหน้ำที่กำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี โดยให้คำปรึกษำ แนะนำ
ประกอบด้วย
1.1 นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำร
1.3 นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
1.4 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
1.5 นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ทำหน้ำทีว่ ำงแผนกำรทำงำน เตรียมงำน ประสำนงำนกับ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อให้งำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
2.1 นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ประธำนคณะกรรมกำร
2.2 นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธำนกรรมกำร
2.3 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธำนกรรมกำร
2.4 นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
รองประธำนกรรมกำร
2.5 นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
2.6 นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมกำร
2.7 นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมกำร
2.8 นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมกำร
2.9 นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2.10 จ่ำสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
2.11 นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

-23. คณะกรรมกำรสถำนที่ ทำหน้ำที่จัดสถำนที่ แต่งเวทีหน้ำเสำธง เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในพิธี
จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเก้ำอี้สำหรับประธำน คณะกรรมกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้มำร่วมงำน ติดตั้งพัดลมตู้
จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย
3.1 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนคณะกรรมกำร
3.2 นำยเลอพงศ์ จันสีนำก
กรรมกำร
3.3 นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
3.4 นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
3.5 นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
3.6 นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
3.7 นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
3.8 นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
3.9 นำยทิวำ ขุนประเสริฐ
กรรมกำร
3.10 นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและแสงเสียง ทำหน้ำที่จัดเตรียม และควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงใน
พิธีกำรและบันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย
4.1 นำยสมพร ชัยวงษ์
ประธำนคณะกรรมกำร
4.2 นำยวรวัฒน์ เพชรไกรศรี
กรรมกำร
4.3 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
4.4 นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรพิธีกำร ทำหน้ำที่วำงแผนพิธีต่ำงๆ กำหนดขั้นตอนกำรจัดงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบ แบบแผนถูกต้องตำมประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชำ ประกอบด้วย
5.1 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมกำร
5.3 นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
5.4 นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
5.5 นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์
กรรมกำร
5.6 นำยทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรพิธีสงฆ์ ทำหน้ำที่นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป วัดพรหมวงศำรำม ประกอบด้วย
6.1 นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำยทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมกำร
6.3 นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำร
6.4 คณะนักเรียนชุมนุมพระพุทธ
กรรมกำร

-36.5 นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

7. คณะกรรมกำรพิธีกร ทำหน้ำที่ ดำเนินกำรตำมขั้นตอนของพิธีกำรอย่ำงถูกต้อง พร้อมเพรียง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย
7.1 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำยศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ทำหน้ำที่ ควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
8.1 นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ
ประธำนคณะกรรมกำร
8.2 นำยอำนำจ สิงห์ทอง
กรรมกำร
8.3 นำยปิยพฤฒิ จิธำนนท์
กรรมกำร
8.4 นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี
กรรมกำร
8.5 นำงสำวปำรวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมกำร
8.6 นำยรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมกำร
8.7 นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์
กรรมกำร
8.8 นำงสำวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมกำร
8.9 นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ
กรรมกำร
8.10 นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
8.11 นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร
8.13 นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
8.14 นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
8.15 ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
8.16 นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
8.17 จ่ำสิบเอกธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8.18 นำยจำตุรนต์ มหำกนก
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8.19 นำยธิติ ดำรงคงชื่น
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8.20 นำยชยกฤต คำเมืองคุณ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
8.21 นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรจัดเตรียมภัตตำหำร ทำหน้ำที่ จัดเตรียมภัตตำหำรเช้ำถวำยพระสงฆ์ 9 รูป
ประกอบด้วย
11.1 นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
ประธำนกรรมกำร
11.2 นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
11.3 นำงปรำณี วีระหงส์
กรรมกำร
11.4 นำงสำววิไลพร จอมพล
กรรมกำร

-411.5 นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร

กรรมกำรและเลขำนุกำร

12. คณะกรรมกำรวัสดุ ทำหน้ำที่จัดเตรียม จัดหำวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
12.1 นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
ประธำนกรรมกำร
12.2 นำยณรงค์ เอื้อนไธสง
กรรมกำร
12.3 นำงสำวณัฐรุจำ สมรฤทธิ์
กรรมกำร
12.4 นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
13. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทำหน้ำที่เบิกจ่ำยและสรุปกำรใช้เงินในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
13.1 นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
13.2 นำงมำลิน จันทร์แสง
กรรมกำร
13.3 นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำร
13.4 นำงศรินรัตน์ ศุภรักษ์ฐิติกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
14. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ ประกำศและแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย
14.1 นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
14.2 ครูพิธีกรประจำวัน
กรรมกำร
14.3 นำงสำวยุวดี เสือใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
15. คณะกรรมกำรประเมินผล ทำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน
ประกอบด้วย
15.1 นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์ ประธำนกรรมกำร
15.2 นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
กรรมกำร
15.3 นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์
กรรมกำร
15.4 นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
กรรมกำร
15.5 นำงสำวอำไพ พำโคกทม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้กรรมกำรทุกคณะกรรมกำรวำงแผนเตรียมงำนและพิจำรณำสั่งกำรให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
งำนใดที่ต้องฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดควำมพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม
สั่ง ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2561

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ

-5กำหนดกำร ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันจันทร์ ที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2561
เวลำ 07.19 น.
เวลำ 07.29 น.

เวลำ 08.30 น.

– ผู้ร่วมพิธี พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
– พิธีกรนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ขึ้นสู่อำสนะบนเวที
– ประธำนในพิธี จุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัยหน้ำโต๊ะหมู่บูชำ
– ตัวแทนนักเรียนอำรำธนำศีล พระสงฆ์ให้ศลี
– ตัวแทนนักเรียนอำรำธนำธรรม/อำรำธนำพระปริตร/พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์
– ประธำนในพิธี กรวดน้ำ/พรมน้ำพุทธมนต์
– ประธำนในพิธี คณะครู กรรมกำรนักเรียนและนักเรียน ร่วมกันใส่บำตร
– เสร็จพิธีสงฆ์

