
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

ที ่341/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสัปดำห์วันพ่อแห่งชำติ 
....................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ก าหนดให้มีการจัดงานสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ 
เพ่ือน้อมร าลึกพระคุณต่อผู้ให้ก าเนิด โดยจัดกิจกรรมระหว่าง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 เพ่ือให้การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาศัยอ านาจตามความใน
มาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 และ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1. นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้   ประธานกรรมการ 
2. นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
4. นายเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์  กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่   ก าหนดนโยบาย ให้ค าปรึกษาและแนะน าการจัดกิจกรรม   
 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
1. ว่าที่ ร.ต.ญาณพัฒน์  ศิริปิติสานติ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
4. นายเกตุ  โพธิ์น้อย    รองประธานกรรมการ 
5. นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
6. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 
7. นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการ 
8. นายสมพร  ขัยวงษ์    กรรมการ 
9. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมการ 
10. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมการ 

        /11.  นางสาวศิริลักษณ์...... 
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11. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   กรรมการ 
12. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
13. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   กรรมการ 
14. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
15. นายสุภวัชร  ชาติการุณ   กรรมการและเลขานุการ 
16. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายธิติ  ด ารงคงชื่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
ท ำหน้ำที่   วางแผนการท างาน  เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือให้งาน

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง   
   

3.  คณะกรรมกำรสถำนที ่ ประกอบด้วย 
1. นายประชาธิป  ใจกล้า   ประธานกรรมการ 
2. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    รองประธานกรรมการ 
3. นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
4. นายวีระชัย น้ าพระหัส   กรรมการ 
5. นายสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมการ 
6. นายอดุลย์  พุทธขันธ์   กรรมการ 
7. นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ 
8. นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ 
9. นายทิวา  ขุนประเสริฐ   กรรมการ 
10. นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการและเลขานุการ  
ท ำหน้ำที่  
  1.  จัดสถานที่ เขียนป้ายเวที แต่งเวทีหน้าเสาธง เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธี  
  2.  จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดเก้าอ้ีส าหรับประธาน คณะกรรมการ - ครู ผู้มาร่วม จัดเก้าอ้ีส าหรับพิธี
กราบพ่อ  
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.  คณะกรรมกำรแสงเสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
1. นายสมพร  ขัยวงษ์    ประธานกรรมการ 
2. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  จัดเตรียม และควบคุมการใช้เครื่องเสียง ในพิธีการต่างๆ  

/2. บันทึกภาพกิจกรรม...... 
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  2.  บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสม   
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 5.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ประกอบด้วย 
1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธานกรรมการ 
2. นางขันทอง  ทองน้อย   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการ 
5. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   กรรมการ 
6. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  ก าหนดวางแผนพิธีต่างๆ ก าหนดขั้นตอนพิธีกราบพ่อ ตัวแทนห้องละ 1 ท่าน  ให้เป็นไป

ตามระเบียบ แบบแผนถูกต้องตามประเพณี  
  2.  จัดซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนกราบพ่อ   
  3.  จัดท าค ากล่าวรายงานและกล่าวตอบของพิธีกราบพ่อ   
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

6.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ประกอบด้วย 
1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธัญมน  ปิยพงษ์ศิริ   รองประธานกรรมการ 
3. นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
4. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนตามพิธีการต่างๆ  
  2.  ด าเนินการตามพิธีการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย   
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 7.  คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบด้วย 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์   กรรมการ 
4. นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
5. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
6. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 

       /7. จ.ส.อ.ธนวิทย์  ...... 
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7. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน    กรรมการ 
8. นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
9. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ    กรรมการ 
10. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ    กรรมการ 
11. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 
  1.  ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย 
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 8.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
1. นายเกตุ  โพธิ์น้อย     ประธานกรรมการ 
2. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    รองประธานกรรมการ 
3. นายจาตุรนต์  มหากนก    กรรมการ 
4. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    กรรมการ 
5. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 
6. นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี    กรรมการ 
7. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  
  2.  เชิญชวนนักเรียนจัดป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน   
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 9.  คณ ะกรรมกำรจัดกิจกรรมประกวดและแข่งขันภำยในโรงเรียน  เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระ
ราชสมัญญาพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ดังนี้ 

9.1 กิจกรรมประกวดกำรวำดภำพ ประกอบด้วย 
1. นายทรงพรต  เชื้อภักดี   ประธานกรรมการ 
2. นายปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์  กรรมการและเลขานุการ  

ท ำหน้ำที่ 
     1.  วางแผนและจัดกิจกรรมประกวดการวาดภาพ 
     2.  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
         /3. จัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตร.... 
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     3.  จัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
  9.2 กิจกรรมประกวดกำรจัดบอร์ดนิทรรศกำร ประกอบด้วย  

1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธานกรรมการ 
2. นายเกต ุ โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
3. นายไกรสร  หม้อแหละ   กรรมการ 
4. นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
5. นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการ 
6. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี   กรรมการ 
7. นายจีรพงศ์  เกิดธูป   กรรมการ 
8. นายภัทรพงศ ์ นาสะอ้าน   กรรมการ 
9. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์   กรรมการ 
10. นางขันทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
11. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์   กรรมการ 
12.  นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการ 
13. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
14. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์  กรรมการ 
15. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา   กรรมการ 
16. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
17. นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 
  1.  วางแผนและจัดกิจกรรมประกวดการบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน 
  2.  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.  จัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตร เพ่ือมอบเป็นรางวัลให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ.2561 
 

9.3 กิจกรรมประกวดเรียงควำม ประกอบด้วย 
1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
3. นางอริสา  ถนอมเล็ก   กรรมการ 
4. นางสาวธารทิพย์  เขินค า   กรรมการ 
5. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิริ   กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา  ทองทา   กรรมการ 

/7. นางสาวอนุสรา..... 
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7. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง  กรรมการ 
9. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์   กรรมการ 
10. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น   กรรมการ 
11. นายจิรกฤต  ยศประสิทธิ์   กรรมการ 
12. นางสาวสุธิดา  ไชยโย   กรรมการ 
13. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค  กรรมการ 
14. นายเลอพงศ์  จันสีนาก   กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 
  1.  วางแผนและจัดกิจกรรมประกวดการบอร์ดนิทรรศการในห้องเรียน 
  2.  เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.  จัดเตรียมพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับนักเรียน ในวันที่ 4 

ธันวาคม พ.ศ.2561 
 
 10.  คณะกรรมกำรจัดดนตรี กำรแสดงจินตลีลำ  ประกอบด้วย 

1. นายทรงพรต  เชื้อภักดี    ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย  คงเสน่ห ์    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 
4. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่    กรรมการ 
5. นายปรมินทร์  เสมอภพ    กรรมการ 
6. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล    กรรมการ 
7. นายปิยพฤฒิ  จิธานนท์    กรรมการ 
8. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์    กรรมการ 
9. นายธิติ  ด ารงคงชื่น     กรรมการ 
10. นักเรียนชุมนุมโยธวาทิตและนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ กรรมการ 
11. นางสาวณัฏฐณิชา  ราชกิจก าธร   กรรมการและเลขานุการ  
ท ำหน้ำที่  
  1.  ควบคุมดูแลนักเรียนวงโยธวาธิต บรรเลงในพิธี ควบคุมนักเรียนวงดนตรีสากลและบรรเลง
ในพิธีกราบพ่อ   
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

11.  คณะกรรมกำรคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ประกอบด้วย 
1. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    ประธานกรรมการ 
2. นายไกรสร หม้อแหละ    รองประธานกรรมการ 

/3. นางสาวนิตติยา .......   
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3. นางสาวนิตติยา  แก้วนก    กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการ 
5. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี    กรรมการ 
6. นายจีรพงศ์  เกิดธูป     กรรมการ 
7. นายเกตุ  โพธิ์น้อย     กรรมการ 
8. นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน    กรรมการ 
9. นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบูรณ์     กรรมการ 
10. นางขันทอง  ทองน้อย    กรรมการ 
11. นางสาวลลิตา  แขกรัมย์    กรรมการ 
12. นายทองฉัตร  ไรนุ่น     กรรมการ 
13. นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
14. นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์    กรรมการ 
15. นายกิตติคุณ  จันทะโมคา    กรรมการ 
16. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์    กรรมการ 
17. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ    กรรมการ 
18. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  วางแผนและด าเนินการคัดเลือกพ่อดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับละ 1 ท่าน   
  2.  จัดท าโล่รางวัล และจัดพิมพ์เกียรติบัตร “พ่อดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2561”   
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 12. คณะกรรมกำรคัดเลือกตัวแทนคุณพ่อ ประกอบด้วย 
1. นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   รองประธานกรรมการ 
3. นางอริสา  ถนอมเล็ก     กรรมการ 
4. นางสาวธารทิพย์  เขินค า    กรรมการ 
5. นายปณีต  จิตต์นุกุลศิร ิ    กรรมการ 
6. นางสาวอัจฉรา  ทองทา    กรรมการ 
7. นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา    กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง    กรรมการ 
9. นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธิ์    กรรมการ 
10. นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น    กรรมการ 
11. นายจิรกฤต  ยศประสิทธิ์    กรรมการ 
12. นางสาวสุธิดา  ไชยโย    กรรมการ 

       /12. นายเลอพงศ์..... 
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13. นายเลอพงศ์  จันสีนาก    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  คัดเลือกตัวแทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคุณพ่อ  
  2.  คัดเลือกตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรู้สึก  
  3.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   

13.   คณะกรรมกำรจัดเตรียมบัตรเชิญและเชิญคุณพ่อ ประกอบด้วย 
1. นางจิราภรณ์  วราชุน    ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา    กรรมการ 
4. นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมการ 
5. นายนวเรศ  เสนคุ้ม     กรรมการ 
6. นางสาวภาพิมล  ฐานะ    กรรมการ 
7. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ    กรรมการ 
8. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ    กรรมการ 
9. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่ 
  1.  จัดพิมพ์ซองและบัตรเชิญคุณพ่อเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 
  2.  เรียนเชิญคุณพ่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีกราบพ่อห้องเรียนละ 1 คน  
  3.  จัดเตรียมพวงมาลัยในพิธีกราบพ่อ 
  4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

14.  คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน ประกอบด้วย 
1. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายรุ่งโรจน์  สมนิล     กรรมการ 
4. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว    กรรมการ 
5. คณะกรรมการนักเรียน    กรรมการ 
6. นางสาวนาถพร  มูลจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  

    1.  จัดเตรียมทะเบียนคุณพ่อ จัดเตรียมดอกไม้ติดหน้าอก ด าเนินการรับลงทะเบียนและ
ต้อนรับคุณพ่อที่มาร่วมกิจกรรม ที่หน้าห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         / 15. คณะกรรมการ…..  
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15.   คณะกรรมกำรจัดเตรียมอำหำรว่ำง ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์    กรรมการ 
4. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน    กรรมการ 
5. นางสาวพรทิพย์  กองจินดา    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  

    1.  จัดเตรียมอาหารว่าง ส าหรับคุณพ่อที่มาร่วมกิจกรรม จ านวน 62 ชุด ณ ห้องประชุม
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

16.  คณะกรรมกำรวัสดุ ประกอบด้วย 
1. นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง    ประธานกรรมการ 
2. นายเจนภพ  มณีพงษ์    รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์    กรรมการ 
4. นางสาวณัฐรุจา  สมรฤทธิ์    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม   
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

17.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ประกอบด้วย 
1. นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
2. นางมาลิน  จันทร์แสง    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์    กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ยอแสง    กรรมการและเลขานุการ 
ท ำหน้ำที่  
  1.  เบิกจ่ายและสรุปการใช้เงินในการจัดกิจกรรม   
  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 18.   คณะกรรมกำรประเมินผล  ประกอบด้วย 
1. นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์   ประธานกรรมการ 
2. นายอ านาจ  สิงห์ทอง    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ์    กรรมการ 
4. นางสาววรางคณา  ชาวน่าน    กรรมการและเลขานุการ 

         / หน้าที่  …..  
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  ท ำหน้ำที่  
   1. จัดท าแบบประเมินความพ่ึงพอใจทางออนไลน์ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดกิจกรรม 
สรุปเสนอโรงเรียน   

  2.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ให้กรรมการทุกคณะกรรมการวางแผน เตรียมงาน และพิจารณาสั่งการให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
งานใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
 

กำรแต่งกำย  1.  ข้าราชการครูและบุคลากร แต่งชุดสูทโรงเรียน เสื้อด้านในสีเหลือง 
         2.  นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 
          

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 
 

(นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
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ก ำหนดกำรจัดพิธีวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ 
และวันพ่อแห่งชำติ 

วันอังคำร ที่ 4 ธันวำคม พ.ศ. 2561 
ณ สนำมหน้ำเสำธงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
07.00 - 07.40 น. คุณพ่อนักเรียนลงทะเบียน เข้าร่วมงานหน้าห้องประชุมสมาคมครผููป้กครอง ครูจิราภรณ์และคณะ 

07.20 น. นักเรียนเข้าแถวท าพิธีหน้าเสาธง พิธีกรประจ าวัน 
07.40 น. ครู , คุณพ่อ , นักการภารโรง , บุคลากรทุกฝ่าย พร้อมกันบริเวณพิธี ครูเกต ุ
08.00 น. ประธานมาถึงบรเิวณพิธี วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ ์ ครูเกตุ , ครูปิยพฤฒิ   

ประธานในพิธี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คุณพ่อ เข้าน่ังในท่ีที่
จัดเตรียมไว้ และนักเรียนนั่งลงในแถว 

ครูเกต ุ

การแสดงจินตลลีา ครูอมรรัตน์ และคณะ 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันพ่อ รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนกล่าวต้อนรบัพ่อ ผู้อ านวยการ 
พิธีกราบพ่อ  (ดนตรีสากลบรรเลง) ครูปิยพฤฒิ   

ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 
มอบโลร่างวัลคณุพ่อดีเด่น และเกยีรตบิตัรคณุพ่อดีเด่น  ครูมาโนชญแ์ละคณะ 
ตัวแทนนักเรียนกล่าวเทิดพระคณุพ่อ ครูอุไรรัตน์และคณะ 
ตัวแทนพ่อกล่าวแสดงความรูส้ึก ครูอุไรรัตน์และคณะ 

08.30 น. เสร็จสิ้นพิธีวันพ่อ    ครูเกต ุ
 
หมำยเหตุ : 

1. นั่งสมาธิเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคณุและถวายพระราชกุศล ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
เวลา  07.50 – 07.55 น. (พิธีกรประจ าวัน) 

2. วันจันทร์ ที่  3  ธันวาคม พ.ศ. 2561   ฝึกซ้อมพิธีหน้าเสาธง เวลา 08.00 – 08.30 น. (ครูเกตุ) 
3. ใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งชุดสูทโรงเรียน เสือ้ด้านในสีเหลือง ในวันท าพิธีถวายสักการะฯ วันอังคาร  

ที่ 4  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
4. ครูที่ปรึกษา  มอบหมายนักเรยีนจดับอร์ดหน้าห้องเรียน จัดเรียนเชิญคุณพ่อเข้าร่วมเป็นตัวแทนเข้ารว่มพิธีกราบพ่อ 

ห้องเรียนละ 1 คน จัดเตรียมพวงมาลัยในพิธีกราบพ่อ  โดยส่งรายชื่อคุณพ่อ ท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันพุธ ที่ 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลาไม่เกิน 16.00 น. เพื่อจัดท าบัตรเชิญคุณพ่อเข้าร่วมพิธกีราบพ่อต่อไป  

 


