คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ ๔๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
เพื่อให้การดาเนินกิ จกรรมของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาพัฒ นาการ รัชดา ดาเนินไปอย่างมี ประสิท ธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน อาศัยอานาจตามความในมาตรา
๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และ
มาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษาพัฒ นาการ รัชดา ปฏิบัติห น้าที่คณะกรรมการจัดทาปฏิทิ น
กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๑๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
มีหน้าที่ อานวยความสะดวกในการจัดทาปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา
๒๕๖๑ นิเทศ กากับและติดตาม เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินกิจกรรม บรรลุตามเป้าหมายของการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ นายเลิศศิลป์
รัตนมุสกิ
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสันทัศน์
น้อยเพ็ง
กรรมการ
๑.๓ นายพีรพงษ์
ดาระกะมาศ
กรรมการ
๑.๔ นายเกตุ
โพธิ์น้อย
กรรมการ
๑.๕ นางสาวนาตยา
นะวะมะวัฒน์
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
มี ห น้ าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน แก้ ไขปั ญ หา อ านวย
ความสะดวกและจัดทาข้อมูลสาหรับการจัดทาปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวนาตยา
นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางมาลิน
จันทร์แสง
กรรมการ
๒.๓ นางสาวศรินรัตน์
ศุภรักษ์ฐิติกุล
กรรมการ
๒.๔ นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
กรรมการ
๒.๕ นายณรงค์
เอื้อนไธสง
กรรมการ
๒.๖ นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๗ นางสาววิจิตรา
รอดหยู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
มี ห น้าที่ ประสานงานในการจัด เตรียมสถานที่ เครื่องเสี ยง อุป กรณ์
ถ่ายภาพ และดูแลความสะดวกในการจัดทาปฏิทินกิจกรรม ประกอบด้วย
๓.๑ นายประชาธิป
ใจกล้า
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวพัสตราภรณ์
แย้มกาญจนวัฒน์
กรรมการ
๓.๓ นายวรวัฒน์
เพชรไกรศรี
กรรมการและเลขานุการ
/๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

-๒๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
มีหน้าที่
๔.๑ นางมาลิน
จันทร์แสง
๔.๒ นางสาววิจิตรา
รอดหยู
๔.๓ นางสาวศรินรัตน์
ศุภรักษ์ฐิติกุล
๔.๔ นายณรงค์
เอื้อนไธสง
๔.๕ นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำรและรับลงทะเบียน มีหน้าที่
และรับลงทะเบียน ประกอบด้วย
๕.๑ นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
๕.๒ นางสาวศรินรัตน์
ศุภรักษ์ฐิติกุล
๕.๓ นายณรงค์
เอื้อนไธสง
๕.๔ นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
๕.๕ นางสาววิจิตรา
รอดหยู

ประสานงานการจัดอาหารว่าง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
จัดทาเอกสารประกอบการจัดทาปฏิทินกิจกรรม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖. คณะกรรมกำรจัดทำปฏิทินกิจกรรม มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลสาหรับการจัดทาปฏิทิน นาเสนอ และกาหนด
วัน เวลาในการดาเนินกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
๖.๑ กลุ่มบริหำรวิชำกำร
๑. นายสันทัศน์
น้อยเพ็ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารวิชาการ
๒. นางบุษกร
เมืองเรืองวิทย์
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารวิชาการ
๓. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารวิชาการ
๔. นางสาวสิวลี
บุญวัฒน์
แผนงานกลุ่มบริหารวิชาการ
๕. นางอุไรรัตน์
วงศ์นวชาต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๖. นายเลอพงศ์
จันสีนาก
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๗. นางณัฐณิชา
แก้วสาคร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๘. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๙. นายเรวัตต์
นกสว่าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๐. นางสาวอุบล
บุญชู
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑๑. นายมาโนชญ์
มูลทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาฯ
๑๒. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษาฯ
๑๓. นายทรงพรต
เชื้อภักดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
๑๔. นางอมรรัตน์
มาฬมงคล
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑๕. นางสาวสุภาพร
งาเฉลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาฯ
๑๖. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
๑๗. นางวันทนา
แดงประเสริฐกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
๑๘. นายสัญชัย
วัชรพรรณ
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๑๙. นางสาวอรทัย
จันทรังษี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๒๐. นางสาววิชุตา
อินไผ่
แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
/๒๑. นายไกรสร…

-๓๒๑. นายไกรสร
หม้อแหละ
๒๒. นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
๒๓. นางสิริยา
โกศลนิยม
๒๔. นายมิติ
โอชสานนท์
๖.๒ กลุ่มบริหำรงบประมำณ
๑. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานแนะแนว
แผนงานงานแนะแนว

๒. นางมาลิน
จันทร์แสง
๓. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
๖.๓ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นายพีรพงษ์
ดาระกะมาศ

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงบประมาณ
แผนงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

๒. นางจิราภรณ์
วราชุน
๓. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
๖.๔ กลุ่มบริหำรทั่วไป
๑. นายเกตุ
โพธิ์นอ้ ย

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารงานบุคคล
แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

๒. นางพวงเพ็ญ
๓. นางสาววิภาดา

เต๊ะขันหมาก
คล้ายนิ่ม

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ/
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล/
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป/
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยรองผู้อานวยการโรงเรียนกลุม่ บริหารทั่วไป
แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยเผยแพร่ปฏิทิน มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การเผยแพร่ป ฏิ ทิ น กิ จ กรรมทางเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย น
ประกอบด้วย
๗.๑ นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววิจิตรา
รอดหยู
กรรมการ
๗.๓ นางสาวมนัสภรณ์
แก้วตา
กรรมการและเลขานุการ
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
มีห น้าที่ ออกแบบประเมินผลการดาเนินงานและสรุป รายงานเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน ประกอบด้วย
๘.๑ นางสาวนันทิดา
ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวสิริรัตน์
รักพงษ์
กรรมการ
๘.๓ นางสาววิจิตรา
รอดหยู
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่ง ดาเนินการจัดท าปฏิทิ นกิจ กรรม ปีก ารศึกษา ๒๕๖๑ ให้เรียบร้อย
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

