๑

คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่ ๓๖๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
..........................................................
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิไ ด้ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ ระองค์ ท่ า น
โรงเรี ย นเตรีย มอุ ดมศึ กษาพัฒนาการ รั ชดา จึ ง จั ด งานกิ จ กรรมเทศน์ ม หาชาติ ขึ้ น ในวั นที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจะนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตเพิ่มเติมและเพื่อซ่อมแซมเครื่องดนตรี
เก่าที่เริ่มชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตราที่ ๓๙
(๑) แห่งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตราที่ ๒๗ (๑) แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งครู และบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ประกอบด้วย
๑.๑ พระครูศรีธรรมประสิทธิ์
วัดหลักสี่
ประธานที่ปรึกษา
๑.๒ พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์
วัดหลักสี่
กรรมการ
๑.๓ พระเทพวิสุทธิดิลก
วัดสามพระยา
กรรมการ
๑.๔ พระราชธรรมวาที
วัดประยุรวงศาวาส
กรรมการ
๑.๕ พระมหาโสภณ
วัดบางรักใหญ่
กรรมการ
๑.๖ พระมหาจารุวัฒน์
วัดบางรักใหญ่
กรรมการ
๑.๗ พระครูมงคลธรรมภาณ
วัดเสมียนนารี
กรรมการ
๑.๘ พระครูโฆษสิตธรรมาการ
วัดสุวรรณราม
กรรมการ
๑.๙ พระครูพิมลธรรมภาณ
วัดพระเชตุพนฯ
กรรมการ
๑.๑๐ พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ
วัดทองนพคุณ
กรรมการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วย
๒.๑ นายสมชัย มาเสถียร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ประธานที่ปรึกษา
๒.๒ นายสมพงษ์ พลสูงเนิน
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
ประธานที่ปรึกษา
๒.๓ นายปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ประธานที่ปรึกษา
๒.๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ตั้งสัจจะพจน์
กรรมการ
๒.๕ รองศาสตราจารย์ ดร.สิริภพ รักษ์ธนัช
กรรมการ
๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์
กรรมการ
๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช
กรรมการ

๒
๒.๘ นางศศิภา เอี่ยวเจริญ
กรรมการ
๒.๙ ร้อยตารวจเอกอนันต์ ประสงค์ใจ
กรรมการ
๒.๑๐ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
๒.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสสุดา นาคทัต
กรรมการ
๒.๑๒ นางสุขตา เกิดภู่
กรรมการ
๒.๑๓ พลตารวจโทพลบูรณ์ ชานาญกูล
กรรมการ
๒.๑๔ พระอาจารย์โกมุท สมฺงคโล
กรรมการ
๒.๑๕ พระมหาวีรวิชญ์ สัตตารัมย์
กรรมการ
๒.๑๖ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
กรรมการ
๒.๑๗ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน
กรรมการ
๒.๑๘ นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาแนะนา อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาและอุปสรรค สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
เทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลฯให้เกิดผลดี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๓.๑ นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
๓.๓ ว่าที่ร.ต.ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
กรรมการ
๓.๔ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
๓.๕ นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการและเลขานุ การ
หน้าที่ ๑. กาหนดวางแผน แก้ปัญหา ประสานงานและอานวยการให้การดาเนินงานของทุกฝ่าย
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย และสาเร็จตามวัตถุประสงค์
๒. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
๔. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๔.๑ นายเกตุ โพธิ์น้อย
๔.๒ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
๔.๓ ว่าที่ร.ต.ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
๔.๔ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
๔.๕ นางจิราภรณ์ วราชุน
๔.๖ นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
๔.๗ นางมาลิน จันทร์แสง
๔.๘ นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
๔.๙ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
๔.๑๐ นายทรงพรต เชื้อภักดี
๔.๑๑ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
๔.๑๒ นางสาวอาไพ พาโคกทม
๔.๑๓ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
๔.๑๔ นางสาวกาญจนา กรีธาธร
๔.๑๕ นายสมพร ชัยวงษ์
๔.๑๖ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓
๔.๑๗ นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔.๑๘ นายเลอพงศ์ จันสีนาก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ประสานงานจัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ
๒. ดูแลติดตามการดาเนินงานของทุกฝ่าย/กรรมการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ติดต่อ และต้อนรับ ประกอบด้วย
๕.๑ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวอุบล บุญชู
กรรมการ
๕.๔ นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
กรรมการ
๕.๕ นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
กรรมการ
๕.๖ นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
กรรมการ
๕.๗ นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
๕.๘ นางสาววิภาวดี ศรีเชียงขวาง
กรรมการ
๕.๙ นางสาวนริศรา กาวิโย
กรรมการ
๕.๑๐ นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
๕.๑๑ นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
๕.๑๒ นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ต้อนรับพระสงฆ์นาผู้มาร่วมงานเทศน์มหาชาติเข้าฟังเทศน์มหาชาติ ณ หอประชุมโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และอานวยความสะดวกในด้านต่างๆตามความเหมาะสม
๒. ให้บริการอื่นๆแก่ผู้มีจิตศรัทธา ครู บุคลากร ที่มาร่วมงานสืบสานประเพณีเทศนมหาชาติ ถวาย
เป็นพระราชกุศล
๓. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ
๖. คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี นิมนต์พระสงฆ์ และเตรียมเครื่องกัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย
๖.๑ นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
รองประธานกรรมการ
๖.๓ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
กรรมการ
๖.๔ นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการ
๖.๕ นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมการ
๖.๖ นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
๖.๗ นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
๖.๘ นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
๖.๙ คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๖.๑๐ นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
๖.๑๑ นายจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เทศมหาชาติ จานวน ๑๓ กัณฑ์ ตามวันและสถานที่กาหนด
๒. รับ - ส่งพระภิกษุสงฆ์มาเทศน์มหาชาติตามเวลาที่กาหนด
๓. ติดต่อ - ประสานงานกับพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้การเทศน์มหาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี
๔. จัดเตรียมถวายเครื่องกัณฑ์เทศน์ และถวายปัจจัยประกอบการเทศน์แต่ละกัณฑ์ให้เรียบร้อย
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพิธี

๔
๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการเทศน์มหาชาติและจัดกัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย
๗.๑ นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธานกรรมการ
๗.๒ นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการ
๗.๓ นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมการ
๗.๔ นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กรรมการ
๗.๕ นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
๗.๖ นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
๗.๗ นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑.ดาเนินการจัดนิทรรศการ บอร์ด ป้ายนิเทศ ให้ความรู้ตามจานวนกัณฑ์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์
๘. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทยประกอบพิธี และประกอบขบวนแห่เครื่องกัณฑ์เทศน์ ประกอบด้วย
๘.๑ นายทรงพรต เชื้อภักดี
ประธานกรรมการ
๘.๒ นางสาวยุวดี เสือใหญ่
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
๘.๔ นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
๘.๕ นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
๘.๖ นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม
กรรมการ
๘.๗ นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
กรรมการ
๘.๘ นายปรมินทร์ เสมอภพ
กรรมการ
๘.๙ นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมขบวนแห่เครื่องกัณฑ์เทศน์ ในแต่ละระดับชั้นให้เรียบร้อย
๒. ประสานงานการจัดวงดนตรีไทยบรรเลงบนหอประชุม
๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่เครือ่ งกัณฑ์เทศน์ภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย
๙.๑ นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นายเรวัตต์ นกสว่าง
กรรมการ
๙.๔ นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
๙.๕ นางสาวณัฏฐณิชา รัตนประทุม
กรรมการ
๙.๖ นายธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
๙.๗ นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
๙.๘ นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการ
๙.๙ นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
๙.๑๐ นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
๙.๑๑ นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการ
๙.๑๒ นางสาวอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดขบวนแห่เทศน์มหาชาติ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๒. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อความสะดวกการเดินขบวนแห่ตามเส้นทางที่กาหนด
๑๐. คณะกรรมการจัดหาปัจจัยร่วมทาบุญพุม่ กัณฑ์เทศน์ภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
๑๐.๑ ว่าที่ร.ต.ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางจิราภรณ์ วราชุน
รองประธานกรรมการ

๕
๑๐.๓ นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมการ
๑๐.๔ นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
๑๐.๖ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
๑๐.๗ นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
๑๐.๘ นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
๑๐.๙ นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
๑๐.๑๐ นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
๑๐.๑๑ นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
๑๐.๑๒ นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
๑๐.๑๓ คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๐.๑๔ นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๑๕ นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
หน้าที่ ๑. จัดเจ้าภาพชั้นเรียนเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์และเจ้าภาพภายนอกที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
๒. ประสานงานกับหัวหน้าระดับในการจัดพุ่ม ระดับละ ๒ พุ่ม
๓. ประสานงานกับผู้ปกครองในแต่ละระดับเพื่อร่วมทาบุญ เตรียมผลไม้ในแต่ละกัณฑ์เทศน์ของระดับชั้น
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดหาปัจจัยร่วมทาบุญพุ่มกัณฑ์เทศน์ทั่วไป ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางมาลิน จันทร์แสง
รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการ
๑๑.๔ นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการ
๑๑.๕ นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการ
๑๑.๖ นายประทีป ชุมพล
กรรมการ
๑๑.๗ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๑.๘ นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดาเนินการจัดหาปัจจัยจากภายนอกทั่วไป
๒. ประสานงานกับระดับชั้นในการเตรียมพุ่ม เครื่องปัจจัยต่างๆในการถวายพระที่เทศน์แต่ละกัณฑ์
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย
๑๒.๑ นายเกตุ โพธิ์น้อย
๑๒.๒ นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
๑๒.๓ นายเลอพงศ์ จันสีนาก
๑๒.๔ นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
๑๒.๕ นายนวเรศ เสนคุ้ม
๑๒.๖ นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง
๑๒.๗ นางสาวอัจฉราภรณ์ เมืองโคตร
๑๒.๘ นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
๑๒.๙ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
๑๒.๑๐ นักการภารโรงทุกคน
๑๒.๑๑ นายประชาธิป ใจกล้า
๑๒.๑๒ นางสาวนฤมล เจริญนาวี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖
หน้าที่ ๑. จัดห้องประชุมให้มีความเหมาะสมกับประเพณีเทศน์มหาชาติ
๒. ติดข้อความงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ (หน้าเวที)
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชาธรรมมาสน์พร้อมแจกันดอกไม้ธูปเทียนปูอาสนะสงฆ์ใช้สาหรับรับรอง
พระสงฆ์และจัดบรมฉายาลักษณ์ประดิษฐานบนเวทีให้เหมาะสม
๔. จัดที่นั่งรองรับผู้มีจิตศรัทธามาร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์
๕. จัดสถานที่สาหรับบรรเลงดนตรี (ปี่พาทย์)
๖. จัดทาซุ้มป้ายประชาสัมพันธ์เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ กล่องรับบริจาค หน้าโรงเรียน
๗. เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติและร่วมบริจาค เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร และพิธีการ และจัดทาใบอนุโมทนาบุญ ประกอบด้วย
๑๓.๑ นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นายอานาจ สิงห์ทอง
รองประธานกรรมการ
๑๓.๓ นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
กรรมการ
๑๓.๔ นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
๑๓.๕ นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
๑๓.๖ นายอนันต์ สุโพธิ์
กรรมการ
๑๓.๗ นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทากาหนดการ ขั้นตอนพิธีการเทศน์มหาชาติให้มีความเหมาะสมแล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๒. เป็นพิธีกรในวันเทศน์มหาชาติ
๓. ประชาสัมพันธ์งานเทศน์มหาชาติในรูปสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไวนิล ใบอนุโมทนา
บุญตามความเหมาะสม
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมความพร้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ประกอบด้วย
๑๔.๑ ว่าที่ร.ต.ญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางจิราภรณ์ วราชุน
รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ นายธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
๑๔.๔ นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
๑๔.๕ นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
๑๔.๖ นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
๑๔.๗ นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
๑๔.๘ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการ
๑๔.๙ คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๔.๑๐ นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดนักเรียนเข้าฟังเทศน์มหาชาติ จานวน ๑๓ กัณฑ์ ให้มีความเหมาะสมโดยประสานงานกับฝ่ายจัดขบวนแห่
๒. ควบคุมดูแลการจั ด ระเบี ย บการนั่ ง ฟั ง ธรรมเทศน์ ม หาชาติ ณ หอประชุ ม โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนทุกระดับที่กาหนด
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
๑๕.๑ นางสาวกาญจนา กรีธาธร
๑๕.๒ นางวิไลพร สังข์แก้ว
๑๕.๓ นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
๑๕.๔ นางสาวนฤมล เจริญนาวี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๗
๑๕.๕ นายวินัย ออกแมน
กรรมการ
๑๕.๖ นายวีระชัย น้าพระหัส
กรรมการ
๑๕.๗ นางปราณี วีระหงส์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดหาและจั ด เตรี ย มภั ต ตาหารเช้ า น้ าดื่ ม สาหรั บ ถวายพระภิ กษุ สงฆ์ ที่ ม าเทศน์ ม หาชาติ
และเจริญพระพุทธมนต์ จานวน ๙ รูป
๒. จัดหาและจัดเตรียมเครื่องดื่ม - อาหารว่าง สาหรับแขกผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานพิธีเทศน์มหาชาติ
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดทารายรับ-รายจ่ายกิจกรรมและสรุปเงิน ประกอบด้วย
๑๖.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นางมาลิน จันทร์แสง
รองประธานกรรมการ
๑๖.๓ นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
กรรมการ
๑๖.๔ นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการ
๑๖.๕ นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
กรรมการ
๑๖.๖ นายอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมการ
๑๖.๗ นายเจนภพ มณีพงษ์
กรรมการ
๑๖.๘ นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
กรรมการ
๑๖.๙ นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
กรรมการ
๑๖.๑๐ นางสาวแรกรัก บุญอยู่
กรรมการ
๑๖.๑๑ นายประทีป ชุมพล
กรรมการ
๑๖.๑๒ นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.๑๓ นางสาวสิริรัตน์ รักษ์พงษ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. รับเงินบริจาคเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาขาติจากผู้มีจิตศรัทธา
๒. ประสานงานค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตลอดจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายหลังเสร็จงานแล้ว
๓. ประกาศผลจานวนเงินรายรับงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ให้ครู และนักเรียน
ผู้สนใจทั่วไปทราบ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์สาหรับจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประกอบด้วย
๑๗.๑ นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
๑๗.๒ นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ
๑๗.๓ นายเจนภพ มณีพงษ์
กรรมการ
๑๗.๔ นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการ
๑๗.๕ นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์
กรรมการ
๑๗.๖ นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์
กรรมการ
๑๗.๗ นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดหาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สาหรับจัดกิจกรรมเทศน์มหาติ
๒. ประสานกับคณะกรรมการรายรับ -รายจ่าย ในการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน นาหลักฐานการเงิน การใช้จ่ายกับทางการเงินให้เรียบร้อย
๑๘. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล ดูแลนักเรียนและผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย
๑๘.๑ นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
ประธานกรรมการ
๑๘.๒ นางสาวสุภาพร งาเฉลา
รองประธานกรรมการ
๑๘.๓ นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
กรรมการ

๘
๑๘.๔ นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการ
๑๘.๕ นายวรกุล นนทรักส์
กรรมการ
๑๘.๖ นางสาวปาริชาติ จาปาศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ยา และเครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ
๒. ให้บริการปฐมพยาบาลเมื่อผู้มาร่วมงานเทศน์มหาชาติมีการเจ็บป่วย
๑๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร คากล่ า วเปิ ด งาน ปิ ด งาน และใบความรู้ ใบงานส าหรั บ
นักเรียน ประกอบด้วย
๑๙.๑ นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
ประธานกรรมการ
๑๙.๒ นายเลอพงศ์ จันสีนาก
รองประธานกรรมการ
๑๙.๓ นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์
กรรมการ
๑๙.๔ นางสาวอริสา ถนอมเล็ก
กรรมการ
๑๙.๕ นางสาวธารทิพย์ เขินคา
กรรมการ
๑๙.๖ นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ
กรรมการ
๑๙.๗ นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการ
๑๙.๘ นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
กรรมการ
๑๙.๙ นางสาวสุธิดา ไชยโย
กรรมการ
๑๙.๑๐ นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์
กรรมการ
๑๙.๑๑ นางสาวเบญมาภรณ์ บุนนาค
กรรมการ
๑๙.๑๒ นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการและเลขานุการ
๑๙.๑๓ นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทาคากล่าวเปิดงาน ปิดงาน
๒. จัดเตรียมใบความรู้ ใบงานสาหรับนักเรียน
๒๐. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประกอบด้วย
๒๐.๑ นายสมพร ชัยวงษ์
๒๐.๒ นายอนันต์ สุโพธิ์
๒๐.๓ นายสัญชัย วัชรพรรณ
๒๐.๔ นักเรียนชุมนุมโสตฯ
๒๐.๕ นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
หน้าที่ ๑. บันทึกภาพตลอดพิธีการเทศน์มหาชาติ
๒. ถ่ายทาวีดีทัศน์กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๒๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดยานพาหนะรับส่งพระสงฆ์และการจราจร ประกอบด้วย
๒๑.๑ นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
ประธานกรรมการ
๒๑.๒ นายจาตุรนต์ มหากนก
รองประธานกรรมการ
๒๑.๓ นายวิเชียร สังขพงษ์
กรรมการ
๒๑.๔ นายสมทรง ศุขะเนตร
กรรมการ
๒๑.๕ นายเผด็จ กลิ่นปาน
กรรมการ
๒๑.๖ นายธวัช สังขพงษ์
กรรมการ
๒๑.๗ นายบุญทัน แดงสะอาด
กรรมการ
๒๑.๘ นายชัยวุฒิ สังขพงษ์
กรรมการ

