คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 176/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
.......................................................................
ด้วยโรงเรียนกำหนดให้มีกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดิน ทรเทพยวรำงกูร และพิ ธีถวำยพระพร เพื่อน้อมรำลึ กพระเกียรติคุณ ที่มีต่อปวงชนชำวไทย ในวันที่ 25
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
อำศั ย อ ำน ำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่ งพ ระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบ ริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทำหน้ำที่ กำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี โดยให้ คำปรึกษำ แนะน ำ
ประกอบด้วย
1. นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธำนคณะกรรมกำร
2. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมกำร
3. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
กรรมกำร
4. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมกำร
5. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำน ท ำหน้ ำ ที่ วำงแผนกำรท ำงำน เตรี ย มงำน ประสำนงำนกั บ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ เพื่อให้งำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดควำมพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
1. นำงจิรำภรณ์ วรำชุน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธำนกรรมกำร
3. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
รองประธำนกรรมกำร
4. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธำนกรรมกำร
5. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
กรรมกำร
6. นำยสมพร ชัยวงษ์
กรรมกำร
7. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมกำร
8. นำงวิไลพร สังข์แก้ว
กรรมกำร
9. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมกำร
10. นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมกำร
11. นำยทรงพรต เชื้อภักดี
กรรมกำร
12. นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต
กรรมกำร

-213.
14.
15.
16.

นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
นำงสำววรำงคณำ ชำวน่ำน
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

3. คณะกรรมกำรสถำนที่ ทำหน้ำที่ จัดสถำนที่ ติดป้ำยข้อควำมบนเวที แต่งเวทีหน้ำเสำธง อันเชิญ
พระบรมฉำยำลักษณ์มำประดับไว้ ณ เวที เตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในพิธี ติดตั้งป้ำยถวำยพระพร ธงเฉลิมพระเกียรติหน้ำเวทีและหน้ำโรงเรียน จัดโต๊ะหมู่บูชำ จัดเก้ำอี้สำหรับ ประธำนคณะกรรมกำร ครู ผู้มำร่วมงำน และจัด
โต๊ะลงนำมถวำยพระพร จัดเวทีแสดงดนตรีไทย จัดดอกไม้ให้สวยงำมพร้อมติดตั้งพัดลมตู้ ประกอบด้วย
1. นำยประชำธิป ใจกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำยวิเชียร สังขพงษ์
กรรมกำร
3. นำยวีระชัย น้ำพระหัส
กรรมกำร
4. นำยสมทรง ศุขะเนตร
กรรมกำร
5. นำยอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมกำร
6. นำยวินัย ออกแมน
กรรมกำร
7. นำยสมมำตร แดงสะอำด
กรรมกำร
8. นำยทิวำ ขุนประเสริฐ
กรรมกำร
9. นำยเลอพงศ์ จันสีนำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4. คณะกรรมกำรแสงเสียง-บันทึกภำพ ทำหน้ำที่ จัดเตรียมและควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงในพิธีกำร
ต่ำงๆ บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย
1. นำยสมพร ชัยวงษ์
ประธำนกรรมกำร
2. ชุมนุมโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
3. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร
5. คณะกรรมกำรพิธีกำร ทำหน้ำที่ กำหนดวำงแผนพิธีต่ำงๆ กำหนดขั้นตอนกำรจัดงำนให้เป็นไป
ตำมระเบี ย บ แบบแผนถู ก ต้ อ งตำมประเพณี จั ด เตรี ย มดอกไม้ ป ระดั บ โต๊ ะ หมู่ บู ช ำ จั ด กรวยถวำยพระพร
ประกอบด้วย
1. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
3. นำยทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6. คณะกรรมกำรพิธีกร ทำหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้ำใจขั้นตอนกำรถวำยพระพร อย่ำงถูกต้อง
พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย ดำเนินพิธีถวำยพฺระพรและกิจกรรมต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ประกอบด้วย
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมกำร

-37. คณะกรรมกำรจัดเตรียมสมุดลงนำมถวำยพระพร ทำหน้ำที่ จัดเตรียมสมุดลงนำมถวำยพระพร
ประกอบด้วย
1. นำงวิไลพร สังข์แก้ว
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวณัฎฐณิชำ รัตนประทุม
กรรมกำร
8. คณะกรรมกำรควบคุ ม ดู แ ลนั ก เรี ย น ท ำหน้ ำที่ ควบคุ ม นั ก เรีย นเข้ำร่ว มกิ จกรรมให้ เรียบร้อ ย
ประกอบด้วย
1. นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ
กรรมกำร
3. นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมกำร
4. นำยนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมกำร
5. นำงสำวภำพิมล ฐำนะ
กรรมกำร
6. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
7. นำงสำวธัญมน ปิยะพงษ์สิริ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
9. คณะกรรมกำรจัดเตรียมนักเรียนร่วมกิจกรรม ทำหน้ำที่ จัดส่ งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ
ที่กลุ่มสำระวิชำจัดขึ้น ประกอบด้วย
1. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี
กรรมกำร
3. นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์
กรรมกำร
4. นำงสำวปำรวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมกำร
5. นำยปิยพฤฒิ จิธำนนท์
กรรมกำร
6. นำยรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. คณะกรรมกำรวัสดุ ทำหน้ำที่ จัดหำวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง
ประธำนกรรมกำร
2. นำยไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐรุจำ สมรฤทธิ์
กรรมกำร
4. นำยณรงค์ เอื้อนไธสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทำหน้ำที่ เบิกจ่ำยและสรุปกำรใช้เงินในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
1. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์
กรรมกำร
3. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ ทำหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์ ประกำศ และแจ้งข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
จัดกิจกรรม เนื่องในสัปดำห์วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร
1. นำยเกตุ โพธิ์น้อย
ประธำนกรรมกำร

-42.
3.
4.
5.
6.

นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
นำยจำตุรนต์ มหำกนก
นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
นำงสำวยุวดี เสือใหญ่

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

13. คณะกรรมกำรกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ทำหน้ำที่จัดกิจกรรม ดังนี้
13.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ทำหน้ำที่
1. เชิญชวนนักเรียนจัดป้ำยนิเทศหน้ำห้องเรียน
2. นำนักเรียนนั่งสมำธิตอนเช้ำหลังพิธีเคำรพธงชำติ วันที่ 16 - 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
3. กำรแข่งขันตอบปัญหำพระรำชกรณียกิจ และพระรำชประวัติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
1. นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยไกรสร หม้อแหละ
กรรมกำร
3. นำงสำวนิตติยำ แก้วนก
กรรมกำร
4. นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมกำร
5. นำยอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมกำร
6. นำงสำวอำภำภรณ์ ก้อนสี
กรรมกำร
7. นำยจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมกำร
8. นำงสำวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมกำร
9. นำงสำวฟำรีดะ โต๊ะเล๊ะ
กรรมกำร
10. นำยภัทรพงศ์ นำสะอ้ำน
กรรมกำร
11. นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์
กรรมกำร
12. นำงขันทอง ทองน้อย
กรรมกำร
13. นำงสำวลลิตำ แขกรัมย์
กรรมกำร
14. นำยทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมกำร
15. นำงสำวชมพูนุช ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร
16. นำงสำวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมกำร
17. นำยกิตติคุณ จันทะโมคำ
กรรมกำร
18. นำยอุดม จิรกิตตยำกร
กรรมกำร
19. นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์
กรรมกำร
20. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
21. นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-513.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ทำหน้ำที่
1. จัดเตรียมคำถวำยพระพรชัยมงคล สำหรับประธำน และสำหรับนักเรียน
2. ฝึกซ้อมนักเรียนอ่ำนคำถวำยพระพรในพิธีถวำยพระพร
1. นำงสำวอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต ประธำนกรร
2. นำงอริสำ ถนอมเล็ก
กรรมกำร
3. นำงสำววิจิตรำ รอดหยู
กรรมกำร
4. นำงสำวธำรทิพย์ เขินคำ
กรรมกำร
5. นำยปณีต จิตต์นุกุลศิริ
กรรมกำร
6. นำงสำวอัจฉรำ ทองทำ
กรรมกำร
7. นำงสำวอนุสรำ เย็นวัฒนำ กรรมกำร
8. นำงสำวกฤษณำ ศรีบุญเพ็ง กรรมกำร
9. นำงสำวลักขณำ อ่อนฤทธิ์ กรรมกำร
10. นำงสำวกนกนำถ แซ่ตั้น
กรรมกำร
11. นำยเลอพงศ์ จันสีนำก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
13.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ทำหน้ำที่
1. จัดกิจกรรมวำดภำพ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎำคม 2561 เวลำ 08.30 – 12.00 น. ณ
หอประชุมโรงเรียน
2. จัดวงโยธวำธิต วงดนตรีไทย บรรเลงในพิธีถวำยพระพรและจัดกำรแสดงรำถวำยพระพร
ในวันพุธที่ 25 กรกฎำคม 2561
1. นำยทรงพรต เชื้อภักดี
ประธำนกรรมกำร
2. นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล
กรรมกำร
3. นำยสมชำย คงเสน่ห์
กรรมกำร
4. นำยปิยพฤฒิ จิธำนนท์
กรรมกำร
5. นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ
กรรมกำร
6. นำยปรมินทร์ เสมอภพ
กรรมกำร
7. นำงสำวพัชรินทร์ สำยสังข์
กรรมกำร
8. นำงสำวณัฏฐณิชำ รัตนประทุม
กรรมกำร
9. นำงสำวยุวดี เสือใหญ่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
13.3 ครูที่ปรึกษำ มอบหมำยให้ นักเรียนจัด ป้ำยนิเทศ(บอร์ด) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในโอกำสเฉลิมพระชนพรรษำ 66 พรรษำ หน้ำห้องเรียน
ให้สวยงำม
14. คณะกรรมกำรประเมินผล ทำหน้ำที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน
ประกอบด้วย
1. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์
ประธำนกรรมกำร

-62.
3.
4.
5.
6.

นำงสำวอำไพ พำโคกทม
นำงสำวนำถพร มูลจันทร์
นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักดิ์
นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ
นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยวำงแผน เตรียมงำน ให้คำแนะนำ กำกับดูแลให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน
กำรแต่งกำย ให้ข้าราชการครูแต่งชุดปกติขาว (ทุกคน) ส่วนบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ใส่ชุดสูทโรงเรียน
สีน้ำเงิน เสื้อด้ำนในสีเหลือง และนักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียนในวันพุธ ที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

(นำยเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
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กำหนดกำรจัดพิธีถวำยพระพร
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
วันพุธ ที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เวลำ
07.30 น.
08.00 น.
08.10 น.

08.30 น.

กิจกรรม
นักเรียนเข้ำแถวทำพิธีหน้ำเสำธง
ครู บุคลำกร คณะกรรมกำรองค์กรหลังของโรงเรียน พร้อมกัน
บริเวณพิธี
ประธำนมำถึงบริเวณพิธี ดุริยำงค์บรรเลงเพลงมหำฤกษ์
ประธำนเปิดกรวยและกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล จบแล้ว
ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี
ประธำนและคณะ ลงนำมสมุดถวำยพระพร
ตัวแทนนักเรียนอ่ำนบทอำเศียรวำท
นักเรียนนั่งลงในแถว / ครู , บุคลำกร เข้ำนั่งในทีท่ ี่จัดเตรียมไว้
กำรแสดงเทิดพระเกียรติ
เสร็จพิธีถวำยพระพร

ผู้ดำเนินกำร
พิธีกรประจำวัน
ครูเกตุ
ครูเกตุ , ครูปิยพฤฒิ
ประธำน,ครูปิยพฤฒิ,
ครูอุไรรัตน์
ประธำน , ครูวิไลพร
ครูอุไรรัตน์
ครูเกตุ
ครูอมรรัตน์,ครูยุวดี
และคณะ
ครูเกตุ

หมำยเหตุ :

1. นั่งสมำธิเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล ระหว่ำงวันที่ 16 - 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 07.50 – 07.55 น.
(พิธีกรประจำวัน)
2. วัน จั น ทร์ ที่ 23 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ฝึ กซ้ อ มพิ ธี ถ วำยพระพร หน้ ำเสำธง เวลำ 08.00 – 08.30 น.
(ครูเกตุ)
3. วันพุธที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ให้ข้าราชการครูแต่งชุดปกติขาว (ทุกคน) ส่วนบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้ใส่ชุดสูทโรงเรียนสีน้ำเงิน เสื้อด้ำนในสีเหลือง และนักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน
4. ครูที่ปรึกษำ มอบหมำยนักเรียนจัดป้ำยนิเทศ (บอร์ด) ถวำยพระพรหน้ำห้องเรียนให้สวยงำม

