คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 32/2561
เรื่อง กำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
.......................................................................
ด้วยกลุ่มบริห ารงานบุ คคลกาหนดจัด กิจกรรมวันอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยในวัน พุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของเพลงลูกทุ่งไทยและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันต้านยาเสพติด โดยการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย อาศัยอานาจ
ตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม โดยให้คาปรึกษา แนะนา
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. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ทาหน้าทีว่ างแผนการทางาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
2.1. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ
ประธานคณะกรรมการ
2.2. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธานกรรมการ
2.3. นายเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธานกรรมการ
2.4. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
รองประธานกรรมการ
2.5. นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
2.6. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการ
2.7. นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
2.8. นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
2.9. นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ

-22.10. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
กรรมการ
2.11. นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
2.12. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
2.13. นางสิริยา โกศลนิยม
กรรมการ
2.14. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการ
2.15. นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ
2.16. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
กรรมการ
2.17. นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
2.18. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
2.19. นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
2.20. นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
2.21. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
2.22. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
กรรมการ
2.23. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
2.24. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
2.25. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.26. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนทีแ่ ละสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่จัดสถานที่ จัดที่นั่งประธาน กรรมการ
เขียนป้ายเวที แต่งเวทีบริเวณหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม และถ่ายภาพในกิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานคณะกรรมการ
3.2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
รองประธาน
3.3 นายเลอพงศ์ จันสีนาก
กรรมการ
3.4 นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
3.5 นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
3.6 นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
3.7 นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
3.8 นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
3.9 นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
3.10 นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
3.10 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการและเลขานุการ

-34. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง ทาหน้าทีฝ่ ึกซ้อมการแสดงในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ประธานกรรมการ
4.2. นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
4.3. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
4.4. นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
4.5. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
กรรมการ
4.6. นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
4.7. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
4.8. นางสิริยา โกศลนิยม
กรรมการ
4.9. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการ
4.10. นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ
4.11. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
กรรมการ
4.12. นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
4.13. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
4.14. นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
4.15. นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
4.16. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
4.17. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
กรรมการ
4.18. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
4.19. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมของรำงวัลและของที่ระลึก ทาหน้าที่จัดเตรียมของรางวัลและของที่ระลึก
สาหรับนักเรียนที่ร่วมการแสดง ประกอบด้วย
5.1 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการ
5.2 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
5.3 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
5.4 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
5.5 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
5.6 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทาหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
6.1 นายอานาจ สิงห์ทอง
ประธานคณะกรรมการ
6.2 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
6.3 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

-47. คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร ทาหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นพิธีกร ประกอบด้วย
7.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานคณะกรรมการ
7.2 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
7.3 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
กรรมการ
7.4 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรตัดสิน ทาหน้าที่ตัดสินและบันทึกคะแนนการแสดงของนักร้อง ผู้แสดงประกอบเพลง
(หางเครื่อง) และเก็บรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการให้พิธีกรประกาศผล ประกอบด้วย
8.1 คณะกรรมการตัดสินคะแนนนักร้อง ประกอบด้วย
1. นายสมชาย คงเสน่ห์
ประธานคณะกรรมการ
2. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
3. นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการและเลขานุการ
8.2 คณะกรรมการตัดสินผู้แสดงประกอบเพลง (หางเครื่อง) ประกอบด้วย
1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการ
3. นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
กรรมการและเลขานุการ
8.3 คณะกรรมการรวบรวมคะแนน ประกอบด้วย
1. นางสาวอาไพ พาโคกทม
ประธานคณะกรรมการ
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
กรรมการ
3. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
4. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมกำรประเมินผล ทาหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน
ประกอบด้วย
9.1 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานคณะกรรมการ
9.2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
9.3 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
9.4 นางพรทิพย์ ปกินะโม
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

-5กำหนดกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
วันพุธ ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
วันพุธ ที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2561
เวลำ
กิจกรรม
14.20 – 15.10 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝึกซ้อมและจัดเตรียมสถานที่ในการแสดง
วันพุธ ที่ 7 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลำ
กิจกรรม
10.30 น. นักเรียนที่เกี่ยวข้องในการแสดงจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย ตามสถานที่ที่กาหนด
13.30 น. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนพร้อมกัน
บริเวณหอประชุมโรงเรียน
13.45 น. ครูระดับชั้น ม.3 แขกรับเชิญทุกท่านพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมโรงเรียน
14.10 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี รองผู้อานวยการกล่าวรายงาน
- ประธานกล่าวเปิดและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- เริ่มการแสดง ตามลาดับ
- ประธาน มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับ
- ประธานกล่าวปิด
17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมำยเหตุ...
การแต่งกาย

ครูชุดสวยงาม ย้อนยุคเข้ากับงานลูกทุ่ง
นักเรียนชั้น ม.3 แต่งชุดนักเรียน

ผู้ดำเนินกำร
หัวหน้าระดับ ม.3

ผู้ดำเนินกำร
หัวหน้าระดับ ม.3
ครูที่ปรึกษา
ครูมาโนชญ์, ครูณัฐฑชาพร
ครูมาโนชญ์, ครูณัฐฑชาพร

ประธาน, รองผู้อานวยการ

ครูเนาวรัตน์, ครูเกตุ,
ครูนัดธิดา,ครูณัฐฑชาพร

