
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่  33/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

 

 

 ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลก าหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ให้กับนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยจะจัด
กิจกรรมในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียน      
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษามีความรักในสถาบัน  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่  39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่ 27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่   ดังนี้  
 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท าหน้าที่  ก าหนดนโยบายให้ค าแนะน า แก้ปัญหาต่างๆ ในการ
จัดงาน  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 าหน้าที่  วางแผนการท างาน เตรียมงาน ประสานงานกับ
คณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

1. นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  ประธานกรรมการ 
2. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
4. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
6. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ  กรรมการ 
7. นายภูมินทร์ เกิดศรี   กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
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9. นางขันทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
10. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
11. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
12. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี  กรรมการ 
13. นางสิริยา  โกศลนิยม   กรรมการ 
14. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์  กรรมการ 
15. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ  
16. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
17. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
18. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
19. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
20. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
21. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
22. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
23. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ   
24. นายพัศพงศ ์ จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
25. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  กรรมการ 
26. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ   
27. นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
28. นายปรมินทร์  เสมอภพ  กรรมการ 
29. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ  
30. นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
31. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์  กรรมการ 
32. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
33. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ  
34. นายสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมการ 
35. นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ  
36. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์  กรรมการ 
37. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ  
38. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ กรรมการ 
39. นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
40. นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการ 
41. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
42. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
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43. นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์   กรรมการ 
44. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
45. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 
46. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
47. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
48. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 3.  คณะกรรมกำรสถำนที่ แสงเสียงและบันทึกภำพ ท าหน้าที่  จัดเตรียมและออกแบบดอกไม้
ในพิธี   ซุ้มดอกไม้ส าหรับถ่ายรูป  จัดโต๊ะเก้าอ้ี  ส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี จ านวน 870 ตัว  
จัดเตรียมเครื่องเสียง เพลงประกอบพิธี  และควบคุมเสียงในพิธี  ถ่ายภาพ  และประดับตัวอักษรบนเวที
หอประชุม  ประกอบด้วย 

1. นายประชาธิป   ใจกล้า   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
3. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ 
4. นายวรวัฒน์  เพธรไกรศรี  กรรมการ 
5. นักการภารโรงทุกคน   กรรมการ 
6. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
7. นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 4.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ท าหน้าที่  ก าหนดพิธีปัจฉิมนิเทศ เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธี 
จัดหานักเรียนตัวแทน ม.3 และ ม.6 กล่าวความรู้สึกและค าปฏิญาณในพิธี เตรียมค ากล่าวรายงาน  
ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ  ให้ พิธีปัจฉิมนิ เทศเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสม 
ประกอบด้วย 

1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  กรรมการ 
4. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
5. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
6. นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการ 
7. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์  กรรมการ 
8. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 5.  คณะกรรมกำรพิธีกร ท าหน้าที่  นัดหมาย ฝึกซ้อมนักเรียนในพิธีปัจฉิมนิเทศ และด าเนินพิธี
ปัจฉิมนิเทศให้เป็นไปตามก าหนดการ  ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
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3. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี    กรรมการและเลขานุการ 

 
6.  คณะกรรมกำรพัสดุและกำรเงิน  ท าหน้าที่  จัดเตรียม จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  การเบิกจ่าย  

เพ่ือใช้ในการปัจฉิมนิเทศ  ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการ 
3. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์  กรรมการ 
4. นายณรงค์  เอื้อนไธสง   กรรมการ 
5. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 

 

7.  คณะกรรมกำรจัดท ำบำยศรีสู่ขวัญและจัดขบวนแห่บำยศรีสู่ขวัญ  มีหน้าที่  จัดท าบายศรี
สู่ขวัญและจัดขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญจากลานอเนกประสงค์ไปหอประชุมโรงเรียน จัดเตรียมสายสิญจน์
ส าหรับผูกข้อมือนักเรียน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
3. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
4. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล  กรรมการ 
5. นักเรียนวงกลองยาว   กรรมการ 
6. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร  กรรมการ 
7. นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการและเลขานุการ 

 

8.  คณะกรรมกำรจัดเตรียมนักเรียนเข้ำร่วมพิธี  มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของนักเรียน  
ม. 3  และ ม. 6 ตรวจการแต่งกายที่เหมาะสม ควบคุมนักเรียนให้ร่วมพิธีอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
และประสานกับพิธีกร เรื่องข้ันตอนการท าพิธีปัจฉิมนิเทศ  ประกอบด้วย 

1. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ  กรรมการ 
3. นายภูมินทร์ เกิดศรี   กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการ 
5. นางขันทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
6. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
7. นายสมชาย  คงเสน่ห์   กรรมการ 
8. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี  กรรมการ 
9. นางสิริยา  โกศลนิยม   กรรมการ 
10. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์  กรรมการ 
11. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  กรรมการ  
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12. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
13. นางปราณี  วีระหงส์   กรรมการ 
14. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น  กรรมการ 
15. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
16. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
17. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
18. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
19. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ   
20. นายพัศพงศ ์ จิรพัฒนพงศ์  กรรมการ 
21. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
22. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการ   
23. นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
24. นายปรมินทร์  เสมอภพ  กรรมการ 
25. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ  
26. นายรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมการ 
27. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์  กรรมการ 
28. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
29. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ  
30. นายสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมการ 
31. นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ  
32. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์  กรรมการ 
33. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ  
34. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ กรรมการ 
35. นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
36. นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการ 
37. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
38. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
39. นายเสกข์  วงศ์พิพันธ์   กรรมการ 
40. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต  กรรมการ 
41. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  กรรมการและเลขานุการ 

 

9.  คณะกรรมกำรจัดอำหำรว่ำง มีหน้าที่   จัดอาหารว่างส าหรับนักเรียน ม.3 และม.6    
จ านวน 824 ชุด ประกอบด้วย 

1. นางปราณี  วีระหงส์   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
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3. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  กรรมการ 
4. นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์ กรรมการ 
5. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง กรรมการ  
6. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมการ 
7. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
8. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

 

10. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   
เชิญชวนให้ครูและนักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธี  ประกอบด้วย 

1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
3. ครูที่ปรึกษาระดับ ม.3 และ ม.6  กรรมการ 
 

11. คณะกรรมกำรประเมินผล  ท าหน้าที ่ เก็บรวบรวมข้อมูล  ประเมินการจัดงาน  สรุปเสนอ
โรงเรียนประกอบด้วย 

1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
3. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน  กรรมการ 
4. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา  กรรมการและเลขานุการ 

 

กำรแต่งกำย    1.  ครูแต่งชุดสูทโรงเรียนเสื้อเชิ้ตสีชมพู 
  2.  นักเรียนแต่งชุดนักเรียน 
 

  สั่ง ณ วันที่   29 มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
                         (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ชั้น ม. 3 และ ม. 6 ปีกำรศึกษำ 2560 

วันศุกร์ที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 
ณ  หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

 
*********************************************************************************************************************************** 

 
 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ สถำนที ่
13.30 - 13.50 น. ตรวจการแต่งกายที่เหมาะสม ครทูี่ปรึกษานักเรียน ม.3 , ม.6 สนามบาส 
13.50 - 14.20 น.  นักเรียน ม.3 และ ม.6 พร้อมกันที่

หอประชุม ซ้อมพิธีปัจฉิมนิเทศ 
ครูเกตุ และคณะฯ หอประชุม 

14.20 - 14.30 น. ขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญ จากลาน
อเนกประสงค์ไปหอประชุม 

ครยูุวดี และคณะ หอประชุม 

14.30 - 14.40 น. ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกล่าวรายงาน ครพีูรพงษ,์ ครอุูไรรัตน์   หอประชุม 
14.40 - 15.00 น. ประธานกล่าวให้โอวาท ประธาน, ครูอุไรรัตน์   หอประชุม 
15.00 - 15.20 น. ตัวแทนนักเรียน ม. 3  และ ม. 6 กล่าว

แสดงความรู้สึกและค าปฏิญาณ 
ตัวแทนนักเรียน หอประชุม 

15.20 - 16.00 น. นักเรียน ม. 3 และ ม. 6 พบผู้บริหารและ
ครูที่ปรึกษา ผูกข้อมือให้พรนักเรียน       
รับอาหารว่าง  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่
ปรึกษาระดับชั้น ม. 3  และ ม. 6 
 

หอประชุม 

16.00 น. เสร็จพิธีปัจฉิมนิเทศ ครทูี่ปรึกษานักเรียน ม.3 , ม.6 หอประชุม 
 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 


