คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 280/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม “กตเวทิตำจิต’61”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เนื่องด้วยในปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒ นาการ รัชดา ครบเกษียณอายุราชการ จานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จานวน 2 ท่าน โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัช ดา จึงได้กาหนดจัดกิจกรรมมุทิตาคารวะ’61 แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.50 น. ณ ลานโดมเอนกประสงค์
เพื่ อให้ การจัด งานดาเนิ น การเป็ น ไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 วรรคแรก แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา
ที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่งตั้งให้บุคลากรของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
3. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
4. นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ กาหนดนโยบายในการจัดกิจกรรม โดยให้คาปรึกษาและแนะนา
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
1. นางจิราภรณ์ วราชุน
2. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
4. นายนวเรศ เสนคุ้ม
5. นางสาวภาพิมล ฐานะ
6. นางสาวธัญมน ปิยะพงษ์สิริ
7. นายอานาจ สิงห์ทอง
8. นายสุภวัชร ชาติการุณ
9. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
10. นางสาวนัดธิดา นวลศรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-211. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
13. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
14. นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
15. นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
16. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการ
17. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
18. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
19. นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
20. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกา
ทำหน้ำที่ 1. วางแผน ประชุมปรึกษาหารือดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
2. จัดนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนมอบพวงมาลัยและรดน้ามุทิตาคารวะครูผู้เกษียณอายุ
ราชการ
3. คณะกรรมกำรสถำนที่ แสงเสียงและบันทึกภำพ
1. นายประชาธิป ใจกล้า
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการ
3. นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
4. นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
5. นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
6. นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
7. นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
8. นายทิวา ขุนประเสริฐ
กรรมการ
9. นักเรียนชุมนุมโสต
กรรมการ
10. นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ 1. ควบคุมแสง สี เสียง ดนตรี เครื่องเสียง ไมโครโฟน
2. ออกแบบป้ายไวนิล ครูผู้เกษียณอายุราชการ
3. จัดเตรียมโต๊ะ จัดเก้าอี้ จานวน 2 ตัว วางบนเวที จัดเก้าอี้สาหรับประธานและครู ตกแต่งเวที
ติดป้ายไวนิล ดูแลเวที

-34. คณะกรรมกำรจัดพำนดอกไม้
1. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ พุทธขันธ์
กรรมการ
3. นายสมมาตร แดงสะอาด
กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
5. นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์รดน้า จัดพานดอกไม้ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมมุทิตาคารวะ
5. คณะกรรมกำรพิธีกำรและพิธีกร
1. นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
3. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ 1. จัดลาดับขั้นตอนในพิธีการของงานวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
6. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน
1. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
4. นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
5. นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
6. นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์
กรรมการ
7. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
8. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
9. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
10. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
11. นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
12. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
กรรมการ
13. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการและเลขานุการ
14. นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทำหน้ำที่ ควบคุมดูแลนักเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-47. คณะกรรมกำรจัดกำรแสดง
1. นายทรงพรต เชื้อภักดี
ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
3. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการ
4. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
5. นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
6. นักเรียนชุมชุมนาฎศิลป์
กรรมการ
7. นางสาวณัฎฐณิชา รัตนประทุม
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ จัดการแสดงชุด ร้อยดวงใจกราบครูผู้การุณย์ ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560
8. คณะกรรมกำรประเมินผล
1. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
3. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการและเลขานุการ
ทำหน้ำที่ จัดทาแบบสอบถามและสรุปรายงานประเมินผล
สั่ง ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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กำหนดกำรจัดกิจกรรม “กตเวทิตำจิต’61” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันจันทร์ ที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2561
ณ ลำนโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
เวลำ
07.20 – 07.35 น.
07.35 – 07.40 น.
07.40 – 07.45 น.
07.45 – 07.50 น.
07.50 – 08.00 น.
08.00 – 08.20 น.
08.05 – 08.30 น.
08.30 น.

กิจกรรม
พิธีเคารพธงชาติและสวดมนต์ประจาวัน
เชิญข้าราชการครูผู้เกษียณฯ ประจาที่
เชิญผู้อานวยการกล่าวมุทติ าคารวะและแสดงความยินดี
ต่อ ข้าราชการครูผู้เกษียณฯ
เชิญประธานนักเรียนกล่าวมุทิตาคารวะ
ต่อข้าราชการครูผู้กษียณฯ
คณะกรรมการนักเรียนรดน้าแสดงมุทิตาคารวะ
ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าว
การแสดงชุด ร้องดวงใจกราบครูผู้การุณย์
เสร็จพิธี

ผู้ดำเนินกำร
ครูสุวิทวัส
ครูเกตุและครูผู้เกษียณฯ
ผู้อานวยการ, ครูเกตุ
ประธานนักเรียน, ครูเกตุ
ตัวแทนนักเรียน, หัวหน้าระดับ
ครูเกตุ และตัวแทนครูผเู้ กษียณฯ

ครูทรงพรต และคณะ

