คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 263/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ กิจกรรมประกวด ดำว – เดือน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
.......................................................................
ด้วยกลุ่มบริห ารงานบุคคลกาหนดจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน
ในวันพุธ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.20 – 16.30 น. บริเวณหอประชุมโรงเรียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน และตรงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามตามแบบอย่างของวัฒนธรรมไทย อาศัยอานาจตามความในมาตราที่ 39 วรรค
แรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และมาตราที่ 27 (1) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา 2547 จึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ทาหน้าที่กาหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม โดยให้คาปรึกษา แนะนา
ประกอบด้วย
1.1 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานคณะกรรมการ
1.2 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
1.3 นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
1.4 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
1.5 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ทาหน้าทีว่ างแผนการทางาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการ
ต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง ประกอบด้วย
2.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานคณะกรรมการ
2.2 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
2.3 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการ
2.4 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
2.5 นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
2.6 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
กรรมการ
2.7 นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
2.8 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
2.9 นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
2.10 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
2.11 นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ
2.12 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
กรรมการ

-22.13 นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
กรรมการ
2.14 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
กรรมการ
2.15 นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการ
2.16 นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ
2.17 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
2.18 นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
2.19 นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
กรรมการ
2.20 นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
2.21 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
2.22 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.23 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม ทาหน้าที่จัดสถานที่ จัดที่นั่งประธาน กรรมการ
เขียนป้ายเวที แต่งเวทีบริเวณหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เตรียมอุปกรณ์ควบคุมการใช้
เครื่องเสียง เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม และถ่ายภาพในกิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 นายประชาธิป ใจกล้า
ประธานกรรมการ
3.2 นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
3.3 นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
3.4 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
3.5 นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง ทาหน้าทีฝ่ ึกซ้อมการแสดงในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
4.1 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ประธานคณะกรรมการ
4.2 นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
4.3 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
กรรมการ
4.4 นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
4.5 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
4.6 นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
4.7 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
4.8 นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ
4.9 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
กรรมการ
4.10 นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
กรรมการ
4.11 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
กรรมการ
4.12 นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการ
4.13 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
4.14 นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ

-34.15 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
4.16 นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
4.17 นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง กรรมการ
4.18 นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
4.19 นางสาวอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
4.20 นางสาวณัฎฐณิชา ราชกิจกาธร
กรรมการ
4.21 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
4.22 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรจัดเตรียมของรำงวัลและของที่ระลึก ทาหน้าที่จัดเตรียมของรางวัลและของที่ระลึก
สาหรับนักเรียนที่ร่วมการแสดง ประกอบด้วย
5.1 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ประธานคณะกรรมการ
5.2 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
5.3 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
5.4 นายธวัช สังพงษ์
กรรมการ
5.5 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
5.6 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทาหน้าที่เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
6.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานคณะกรรมการ
6.2 นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
กรรมการ
6.3 นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ
6.4 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร ทาหน้าที่ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นพิธีกร ประกอบด้วย
7.1 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
ประธานคณะกรรมการ
7.2 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
7.2 นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรตั ด สิ น ท าหน้ า ที่ ตั ด สิ น และบั น ทึ ก คะแนนการแสดงของนั ก เรี ย นผู้ เข้ า ประกวด
และเก็บรวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการให้พิธีกรประกาศผล ประกอบด้วย
8.1 คณะกรรมการตัดสิน บุคลิกภาพ การแนะนาตัว ประกอบด้วย
1. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
3. นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการและเลขานุการ

-48.2 คณะกรรมการตัดสินความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย
1. นายสมชาย คงเสน่ห์
ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
3. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
8.3 คณะกรรมการตัดสิน การตอบคาถาม ประกอบด้วย
1. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
8.4 คณะกรรมการรวบรวมคะแนน ประกอบด้วย
1. นางสาวอาไพ พาโคกทม
ประธานคณะกรรมการ
2. นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
กรรมการ
3. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการ
4. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมกำรประเมินผล ทาหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน
ประกอบด้วย
9.1 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานคณะกรรมการ
9.2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
9.3 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
9.4 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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กำหนดกำร
กิจกรรมประกวด ดำว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
วันพุธ ที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เวลำ
14.30 น.

กิจกรรม
ผู้ดำเนินกำร
ผู้เข้ารอบโชว์ตัว 10 คน (ชาย 5 หญิง 5 ) พร้อมแสดงความสามารถพิเศษ ครูพิธีกร
(คนละ 10 นาที)
- พิธีกรประกาศชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย จานวน 6 คน (ชาย 3 หญิง 3) ครูพิธีกร
ครูพิธีกร
- ผู้เข้ารอบสุดท้ายตอบคาถาม
- การแสดง
นักเรียน
ครูพิธีกร
- พิธีกรประกาศผลการตัดสิน

