
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 

ที่ 084/๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว   

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5   
------------------------------------------------------- 

                ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีประดับ
เข็มพระเกี้ยว  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5  ขึ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 2  มิถุนายน  ๒๕๖5  ณ  โดมอนุสรณ์ 2560  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙ (๒) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5  ดังนี้ 
                 
 1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑. นางชุติปภา  บัวระภา      ประธานกรรมการสถานศึกษา                               
 ๒. นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี 
      ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  2.๑ นายสุรชัย ทองทิพย์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
  2.2 นายเสถียร สุกรีทา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
  2.3 นายโชคชัย แก้วดวงดี       รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  2.4 นางสาววรินทร  เข็มทอง      รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  2.5 นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
  2.6 นายชัชวาล เจริญชนม์  ครู     กรรมการ 
  2.7 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
  2.8 นางศิรินธร  ศิริจันทรา   ครู     กรรมการ 
  2.9 นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร            คร ู        กรรมการ 
  2.10 นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู                กรรมการและเลขานุการ 
           2.๑1 นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก  ดูแล  และแก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 

      ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓.๑ นายเสถียร สุกรีฑา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู                  กรรมการ 
๓.๓ นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู  คร ู    กรรมการ 
๓.๔ นางณาฏินี  ศิริบรรพต  ครู         กรรมการ 
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๓.๕ นางรินทร์ทอง จันทร์ใบ   คร ู    กรรมการ 
๓.๖ นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร  ครู         กรรมการ 
๓.๗ นางอาภาภรณ์ สงศรี   คร ู    กรรมการ 
3.8 นางอัมรินทร์  นารินทอง  คร ู              กรรมการ 
๓.๙ นายชวนนท์  พวงทว ี  คร ู    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์   ครู             กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวกัญญ์วรัณ  ค าฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
๓.๑๒ นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ  ครู                กรรมการ 
๓.๑๓ จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม  ครู               กรรมการ 
๓.๑๔ นายวัชรินทร์  ป้องป้าน   คร ู             กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์ ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
๓.๑๗ นายนวพล  ชุมพล                      ครูผูช้่วย    กรรมการ 
3.18 นายวศิน  ภูพลผัน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
3.19 นายยุทธพิชัย  บัวโต                   ครูผู้ชว่ย    กรรมการ 
๓.20 นายพงษ์สิทธิ์  คูหล่า  พนักงานราชการ                   กรรมการ 
๓.21 นายวิรุฬห์ บุญดี    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
๓.22  คณะกรรมการสภานักเรียน    นักเรียน             กรรมการ 
๓.๒3 นางสาวประภัสสร โพธเิกตุ  ครู       กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒4  นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว จัดหาวัสดุที่ใช้ในกิจกรรม  ตลอดจน
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
      4. คณะกรรมกำรฝ่ำยควบคุมดูแลนักเรียนและจัดสถำนที่ 

4.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
  4.๒ นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์    ครู         รองประธานกรรมการ 
  4.3 นางมานิตา  ดอนพลก้อม          ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 

  4.4 นางสาวอุไรวรรณ รามศิริ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1  กรรมการ 
  4.5 นางอรสิน  พรมสิทธิ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ 

  4.6 นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/2  กรรมการ 

  4.7 นางดลกาญจน์  พรหมพลจร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ 

  4.8 นายวศิน ภูพลผัน   ครูทีป่รึกษาชั้น ม.1/3  กรรมการ 

  4.9 นางสาวธนธรณ์  ปราบพาล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ 

  4.10 นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/4  กรรมการ 

  4.11 นายศราวุธ ศรีทัศยศ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 

  4.12 นางสาวธัญรัตน์  นาคเสน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/5  กรรมการ 

  4.13 นายชวนนท์ พวงทวี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ 



- ๓ - 

 
  4.14 นางสาวศุภมาศ  ขาวข า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/6  กรรมการ 

  4.15 นายพงษ์สิทธิ์ คูหล่า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 

  4.16 นายยุทธพิชัย  บัวโต                   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 
  4.17 นายกฤษณ์บดินท์  ศรีจันทร์เวียง ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/7  กรรมการ 

  4.18 นายวันเฉลิม  บุญเกษม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 

  4.19 นางสาวภควลัญชญ์  อ าเคน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/8  กรรมการ 

  4.20 นางจุฑารัตน์  นันทะไสย         ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 

  4.21 นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 
  4.22 นายภัทรพงษ์ ชาวดร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/9  กรรมการ 

  4.23 นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10  กรรมการ 

  4.24 นายสิทธิ์พงษ์ เริ่มรักษ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/10  กรรมการ 

  4.25 นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11  กรรมการ 

  4.26 นายพินิจ  ทองค า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/11  กรรมการ 

  4.27 นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 

  4.28 นางสาววยุร ี โสภา   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/1  กรรมการ 

  4.29 นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 

  4.30 นายอนุสิฎฐ์  ปสันิตย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 

  4.31 นายธรรณกรณ์ ไกรจักร์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2  กรรมการ 

  4.32 นางสาวเวียงวิไล  ปัญญากุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 

  4.33 นายวิรุฬห ์ บุญดี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/3  กรรมการ 

  4.34 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 

  4.35 นายนลธวัช  วิลัย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/4  กรรมการ 

  4.36 นายประจักษ์  ราชโยธ ี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ 

  4.37 นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/5  กรรมการ 

  4.38 นายวุฒิกร  แก้วอาสา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 

  4.39 นายนิรัตน์  เพ็งพารา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/6  กรรมการ 

  4.40 นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 

  4.41 นายประชา  กุละจันทร์เพ็ง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/7  กรรมการ 

  4.42 นางล าเพย  ผิวอ่อน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 

  4.43 นายนวพล  ชุมพล   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/8  กรรมการ 

  4.44 นายศักดิ์ชัย  คันธี   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9  กรรมการ 

  4.45 นางธัญชนก  แหล่สท้าน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/9  กรรมการ 

  4.46 นางศิรินธร  ศิริจันทรา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10  กรรมการ 

  4.47 นางรินทร์ทอง  สีโชติ    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/10  กรรมการ 

  4.48 นางสาวศิริพรรณ  คริสเตียนเซ่นส์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11  กรรมการ 
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  4.49 นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/11  กรรมการ 

  4.50 นายพงษ์ศักดิ์   โอทาตะวงศ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 

  4.51 นางสุพิณยา   วงษ์อุบล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/1  กรรมการ 

  4.52 นายธานี  ใจญาณ   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 

  4.53 นางบุปผา  ชาวดร   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/2  กรรมการ 

  4.54 นางสาวสุจิมพร    ธนะสูตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 

  4.55 นายศุภเสกข์  ท้าวซาว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/3  กรรมการ 

  4.56 นางสาวกัญญา  ทัพชา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 

  4.57 นางเจียมจิต  โคตรชมภู  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/4  กรรมการ 

  4.58 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ 

  4.59 นางณาฏิณี    ศิริบรรพต  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ 

  4.60 นายพีรพล ภูสีเขียว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/5  กรรมการ 

  4.61 นางเงินตรา  กิจนุกร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 

  4.62 นายอวิรุทธ์ สอนสกุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/6  กรรมการ 

  4.63 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 

  4.64 นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/7  กรรมการ 

  4.65 นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 

  4.66 นายมงคล  ดอนพลก้อม  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 

  4.67 นายนครินทร์ เกตุทองมา  ครูทีป่รึกษาชั้น ม.3/8  กรรมการ 

  4.68 นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9  กรรมการ 

  4.69 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/9  กรรมการ 

  4.70 นางสาวจันทิพา  มีชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10  กรรมการ 

  4.71 นายวชัรินทร์  ป้องป้าน  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/10  กรรมการ 

  4.72 นางอัมรินทร์  นารินทอง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11  กรรมการ 

  4.73 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3/11  กรรมการ 

  4.74 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 

  4.75 นางศุภวรรณ  มหาเสนา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/1  กรรมการ 

  4.76 นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2  กรรมการ 

  4.77 นางสาวอรินลดา ลอยนอก  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/2  กรรมการ 

  4.78 นางสาวเกศินี  จันทรประทักมี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/3  กรรมการ 

  4.79 นางพิสมัย  บรรเลงรมย์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4  กรรมการ 

  4.80 นางสาวตติยา  ต่อติด  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/4  กรรมการ 

  4.81 นางไตรรัตน์ สาธุบุตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 

  4.82 นางสาวลลิตา  ปัสสาวฒันะ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/5  กรรมการ 

  4.83 นางสาวทิพวรรณ  รสชา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 
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  4.84 นางจันทร์ประภา  ภูละมุล    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/6  กรรมการ 

  4.85 นางมลฤดี  บาดตาสาว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7  กรรมการ 

  4.86 นางสาวพิมพ์ดาว   คนไว  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/7  กรรมการ 

  4.87 นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8  กรรมการ 

  4.88 นางสาวมสารัศม์  บ้านโพธิ์ศรี ครูที่ปรึกษาชั้น ม.5/8  กรรมการ 

  4.89 นางสุภาพร   พันธ์ชัย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/1  กรรมการ 

  4.90 นางสาวสวุาธิณี  เชือกพรม  ครูทีป่รึกษาชั้น ม.6/1  กรรมการ 

  4.91 นายถนอม  ทีค า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2  กรรมการ 

  4.92 นางสาวปวริศา  รชัสมบัติ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/2  กรรมการ 

  4.93 นายอนุชิต  ชัยพุทธา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3  กรรมการ 

  4.94 นางสาวริศรา ลิกุลจ้อย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/3  กรรมการ 

  4.95 นางอาภาภรณ์   สงศรี  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4  กรรมการ 

  4.96 นางสาววรรณภา  วิบญุกุล  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/4  กรรมการ 

  4.97 นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5  กรรมการ 

  4.98 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/5  กรรมการ 

  4.99 นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6  กรรมการ 

  4.100 นางสาวศิโรรัตน์  พิมพ์ปัจฉิม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/6  กรรมการ 

  4.101 นายวริทธิธ์ร  นาที    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7  กรรมการ 

  4.102 นางสาวกัญญ์วรัณ  ค าฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/7  กรรมการ 

  4.103 นางสาวชฎาภรณ์  คณูป่าข่า   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8  กรรมการ 

  4.104 นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.6/8  กรรมการ 

   4.105 นายพินิจ  ทองค า   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
  4.106 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     4.107 นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากุล คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ ดูแลนักเรียนจัดเตรียมสถานที่ ศาลปู่ขุนราม  ตกแต่งสถานที่  จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา   
ธงชาติ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์   ชุดโต๊ะ  เก้าอ้ีส าหรับนักเรียนและครู ตกแต่งป้ายเวที   จัดผ้าประดับหน้าเวที
จัดเตรียมโต๊ะหมู่เพ่ือวางพานพระเกี้ยว และเครื่องสักการะ  โต๊ะวางพานใส่เข็มพระเกี้ยว   

 
   5. คณะกรรมกำรฝ่ำยขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว ประกอบด้วย                            

5.1 นายชัชวาล  เจริญชนม์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/2  ประธานกรรมการ 
5.2 ว่าที่ร.ต.ไมตรี  ศรีอภิทรัพย์    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/2 รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวปิยะพร โลหะพรม              ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๑            กรรมการ 
5.4 นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/1            กรรมการ 
5.5 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/3            กรรมการ 
5.6 นางยุวดี  ผิววงษ์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๓            กรรมการ 
5.7 นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/4            กรรมการ 
5.8 นายชัยวัฒน์  สุรภีร์   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๔            กรรมการ 
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5.9 นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๕            กรรมการ 
5.10 นางสาวปิยธิดา  พันธะไชย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/6            กรรมการ 
5.11 นายธันวา  วงษ์อุบล     ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๖            กรรมการ 
5.12 นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์    ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/7            กรรมการ 
5.13 นางวาสนา  บุญชู   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๗            กรรมการ 
5.14 นางสาววารุณี  พิเนตร  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/8            กรรมการ 
5.15 นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณ  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๘            กรรมการ 
5.16 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย   ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/9            กรรมการ 
5.17 นายผจญไพร  อ่ินอ้อย  ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/9            กรรมการ 
5.18 นายวัชรินทร์  ป้องป้าน   คร ู              กรรมการ 
5.19 นักศึกษาวิชาทหาร   นักเรียน         กรรมการ 
5.20 คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน         กรรมการ 
5.21 นักเรียนดุริยางค์โรงเรียน  นักเรียน         กรรมการ 
5.22 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา   ครู      กรรมการและเลขานุการ 
5.23 นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ    คร ู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5.24 จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๔/๕  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้ำที ่ จัดเตรียมนักเรียนเพ่ือร่วมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวและร่วมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว  

ไปที่หอประชุม และเมื่อเสร็จพิธีก็ร่วมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวกลับที่ห้องพระเกี้ยว อาคารสิริธโรอนุสรณ์    
           
 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  ประกอบด้วย 

6.๑ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร     คร ู              ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ คร ู    กรรมการ 
6.3 นางสาวชนม์นิภา  ทองโชติ  คร ู    กรรมการ 
6.4 นางจันทร์ประภา  ภูละมูล    คร ู    กรรมการ 
6.5 นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า  ครู     กรรมการ 
6.6 นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์   คร ู    กรรมการ 
6.7 นางสาววรรณภา  วิบุญกุล  คร ู    กรรมการ 
6.8 นางสาวอรินลดา  ลอยนอก  คร ู    กรรมการ 
6.9 นางมลฤดี  บาดตาสาว  คร ู    กรรมการ 
6.๑0 นางสาวภัควลัญชญ์  อ าเคน        พนักงานราชการ           กรรมการ 
6.๑1 นางสาวปวริศา  รชัสมบัติ    พนักงานราชการ   กรรมการ 
6.12 นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว   พนักงานราชการ           กรรมการ 
6.13 นางพิมลรัตน์  ราชโยธ ี  คร ู     กรรมการและเลขานุการ                              
6.14 นางสาวนิสา  ศูนย์ประทุม  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดเตรียม น้ าดื่มส าหรับนักเรียน แขกผู้มีเกียรติและคณะครูทุกท่าน   

 
 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 

7.๑ นายศักดิ์ชัย  คันธี  คร ู   ประธานกรรมการ 
7.2 นายนิรัตน์  เพ็งพารา          ครู                       กรรมการ 
7.3 นายวริทธิ์  ทีปสว่าง   ธุรการ    กรรมการ 
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7.4 คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน    กรรมการ 
7.5 นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์ คร ู              กรรมการและเลขานุการ 
7.6 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ด าเนินการติดตั้ง  ควบคุม  ดูแล  เครื่องเสียงและ บันทึกภาพการด าเนินประดับเข็ม      

พระเกี้ยว 
  
              8. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลนักเรียนและฝกึซ้อมนักเรียน    ประกอบด้วย 
                     8.๑ นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  คร ู   ประธานกรรมการ 

8.2 นางอัมรินทร์  นารินทอง  คร ู              กรรมการ 
8.3  นางสาวกัญญ์วรัณ  ค าฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
8.4  จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม  ครู               กรรมการ 
8.5  นายวชัรินทร์  ป้องป้าน   ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
8.6 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์ ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
8.7 นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 
8.8 นายนวพล  ชุมพล                       ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8.9 นายวศิน  ภูพลผัน    ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8.10 นายยุทธพิชัย  บัวโต                    ครูผูช้่วย   กรรมการ  
8.11 นายพงษ์สิทธิ์  คูหล่า  พนักงานราชการ                   กรรมการ 

           8.12 นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ    คร ู         กรรมการและเลขานุการ  
                   8.13 นายสุรสิทธิ์  ดอนสีดา  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
                   8.14 นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ จัดนักเรียนเข้าหอประชุม  นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมไหว้ครู และ ดูแลควบคุมนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมพิธีประดับเข็มพระเกี้ยวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนที่ย้ายเข้าศึกษาใหม่ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 
 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 

  9.๑ นางสาววรินทร  เข็มทอง  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
  9.๒ นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู         รองประธานกรรมการ 
  9.3 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา   ครู     กรรมการ 
   9.4 นางเงินตรา  กิจนุกร   ครู     กรรมการ 
  9.5 นายวันเฉลิม  บุญเกษม   ครู     กรรมการ 
  9.6 นางสาวนิสาชล  พรมพัฒน์    ครู     กรรมการ 
  9.7 นางสาวชฎาพร    คูณป่าข่า  คร ู    กรรมการ 

9.8 นางจุฑารัตน์  นันทะไสย  คร ู    กรรมการ 
9.9 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู    กรรมการ 
9.๑0 นายศุภเสกข์  ท้าวซาว  คร ู    กรรมการ 

  9.11 นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย  คร ู    กรรมการ 
  9.12 นางสาวลลิตา  ปัสสาวัฒนะ  คร ู    กรรมการ 
  9.13 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  คร ู    กรรมการ 
  9.14 นายอวิรุทธ์ สอนสกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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  9.15 นางสาวภควลัญชญ์  อ าเคน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  9.16 นางสาวบุปผา  ชาวดร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  9.๑7 นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
                    9.18 นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
    มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย และจัดเตรียมเข็มพระเก้ียวให้เพียงพอกับนักเรียน 
  

๑1. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร ประชำสัมพันธ์ และออกหนังสือเชิญ ประกอบด้วย 
๑1.๑ นางรัชฎาภรณ์  พรหมบุตร    คร ู              ประธานกรรมการ 

                     11.2 นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์  คร ู         กรรมการ 
 11.3 นางมลฤดี  บาดตาสาว   คร ู         กรรมการ 

11.4 นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ  ครู          กรรมการ 
11.5 จสอ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม  คร ู         กรรมการ 
11.6 นายวริทธิ์  ทีปสว่าง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  ๑1.7 นางสาวสวุาธิณี  เชือกพรม   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
๑1.8 นายอัยวัฒน์  ม่วงเสาร์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ ประชาสัมพันธ์ ส่งหนังสือเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ และเป็นพิธีกร  ตลอดพิธี

ประดับเข็มพระเกี้ยว   
 

     12. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ แสง สีและเสียง  
4.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 

  4.๒ นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์    ครู         รองประธานกรรมการ 
  4.3 นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์   ครู     กรรมการ 
  4.4 นายธันวา  วงษ์อุบล   ครู     กรรมการ 

4.5 นายชัชวาล  เจริญชนม ์  ครู     กรรมการ 
  4.6 นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์   ครู     กรรมการ 
  4.7 นายนิรัตน์  เพ็งพารา   ครู     กรรมการ 
  4.8 นายมงคล  ดอนพลก้อม  ครู      กรรมการ 
  4.9 นางดลกาญจน์  พรหมพลจร   ครู      กรรมการ 
  4.10 นางล าเพย  ผิวอ่อน  ครู      กรรมการ 

๔.11 นางยุวดี  ผวิวงษ์   คร ู              กรรมการ 
4.12 นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ  คร ู              กรรมการ 
4.13  นางวารุณี  พิเนตร   คร ู              กรรมการ 
4.14  นางสาวสวุาธิณี  เชือกพรม   คร ู              กรรมการ 
4.15 นางจุฑารัตน์    นันทะไสย  คร ู       กรรมการ 
4.17  นางสาวจันทิพา  มีชัย  คร ู       กรรมการ 
4.18 นางสาวปิยะพร  โลหะพรม  คร ู              กรรมการ 
4.19 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  คร ู              กรรมการ  
4.20 นางสาวปวริศา รัชสมบัติ  พนักงานราชการ      กรรมการ 



- ๙ - 

 
  4.๒1 ลูกจ้าง/นักการภารโรง  นักการภารโรง   กรรมการ 
  4.22 คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน       กรรมการ 
   4.23 นายพินิจ  ทองค า    คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
  4.24 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     4.25  นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากุล คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ จัดเตรียมสถานที่ ศาลปู่ขุนราม  ตกแต่งสถานที่  จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา  ธงชาติ          
 ภาพพระบรมฉายาลักษณ์   ชุดโต๊ะ  เก้าอ้ีส าหรับนักเรียนและครู ตกแต่งป้ายเวที   จัดผ้าประดับหน้าเวที
 จัดเตรียมโต๊ะหมู่เพ่ือวางพานพระเกี้ยว และเครื่องสักการะ  โต๊ะวางพานใส่เข็มพระเกี้ยว   

 
 

  ๑3. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล  ประกอบด้วย 
   ๑2.๑ นางดลกาญจน์   พรหมพลจร คร ู    ประธานกรรมการ 
  ๑2.2 นางล าเพย ผิวอ่อน   คร ู    กรรมการ 
  ๑2.3 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง   คร ู     กรรมการ 
  ๑2.4 นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากุล  คร ู    กรรมการ 
  ๑2.5 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  คร ู               กรรมการและเลขานุการ 
  ๑2.6 จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและดูแลปฐมพยาบาล นักเรียน น าส่งโรงพยาบาล 

ในกรณีเกินความสามารถให้ทันเวลา  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 
 

๑4. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล ประกอบด้วย 
๑3.๑ นางอรสิน พรมสิทธิ์  คร ู                  ประธานกรรมการ   
๑3.๒ นางไตรรัตน์  สาธุบุตร              ครู                   กรรมการ  
๑3.๓ นายศราวุธ  ศรีทัศยศ  ครู                   กรรมการ 
๑3.4 นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ           ครู                     กรรมการและเลขานุการ 
13.5 นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครูผู้ช่วย       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ จัดท าแบบประเมินผล แจกและเก็บรวบรวมหลังการจัดกิจกรรม  และจัดท ารายงาน

น าเสนอต่อผู้บริหาร 
 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถและเกิดผลดีต่อ
ทางราชการต่อไป 
 
 

 สั่ง  ณ  วันที่ 1  มิถุนายน  ๒๕๖5   
 
 
 

(นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 

 



- ๑๐ - 

 
 
 

ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕65 
2  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕65 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

เวลา ๐8.0๐ น. นักเรียนทุกคนมาพร้อมกันที่โดมอนุสรณ์ พ.ศ.2560 
- เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ 
- พิธีไหว้ปู่ขุนราม 
- ร าบวงสรวงปู่ขุนราม 

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ประธานในพิธี มาถึงโดมอนุสรณ์ พ.ศ.2560 
- ดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาฤกษ์   
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ครู - นักเรียนยืน 
- ประธานเข้าประจ าที่ 
- ตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์ไหว้พระ 
- ตัวแทนนักเรียนน าไหว้ครูท านองสรภัญญะ (นักเรียนประนมมือ) 
- ตัวแทนนักเรียนขับเสภา เทิดพระคุณครู 
- นักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม  
- ตัวแทนครูร้องเพลงรางวัลของครู 
- ประธานนักเรียนน ากล่าวค าปฏิญาณตน (นักเรียนทุกคนว่าตาม) 
- นักเรียนทุกคนนั่งลงอย่างเป็นระเบียบ และอยู่ในอาการสงบ ส ารวม 
- ตัวแทนคณะสีและคณะกรรมการสภานักเรียนน าพานไหว้ประธานในพิธีและคณะผู้บริหาร 
- ประธานเจิมหนังสือ 
- ประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีละมอบทุนการศึกษา 
- ประธานกล่าวให้โอวาท 
- ดุริยางคบ์รรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ส่งประธานในพิธี) 
- นักเรียนน ามาลัย กรวยดอกไม่ไหว้ครู 
- เสร็จพิธีไหว้ 

 
 
*หมำยเหตุ การแต่งกาย ชุดตรวจการสีกากี หรือชุดสุภาพสูทโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- ๑๑ - 

 
ก ำหนดกำรประดับเข็มพระเกี้ยว  ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕65 

2  มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕65 
....................................................................................................................... 

 
เวลา 10.2๐ น.    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ คณะครูและแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันที่โดมอนุสรณ์ 2560   
เวลา 10.30 น.    ขบวนอันเชิญพระเกี้ยว   ประกอบด้วย   องค์พระเกี้ยว   เข็มพระเกี้ยว (ทอง, เงิน)   
                        เครื่องทองน้อย  พานพุ่มและธงโรงเรียน  เคลื่อนจากอาคารสิริธโรอนุสรณ์   
                        ไปยังโดมอนุสรณ์ 2560   
เวลา 10.40 น.    ประธานในพิธีเดินทางมาถึงโดมอนุสรณ์ 2560   
   -  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  

-  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
-  ถวายความเคารพพระเกี้ยว / จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย 
-  เปิดถุงพระเกี้ยวทอง  เปิดถุงพระเกี้ยวเงินและจัดวางพระเกี้ยวลงพานตามล าดับ 
-  ถวายความเคารพพระเกี้ยว / กลับเข้าประจ าที่นั่งเดิม 
-  ผู้อ านวยการสถานศึกษากล่าวรายงานราชสดุดี 
-  เบิกตัวนักเรียนเข้ารับเข็มพระเกี้ยวต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 
-  นักเรียนรับเข็มพระเกี้ยวต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5 
-  ผู้แทนนักเรียนกล่าวน าค าปฏิญาณ 
-  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
-  นักเรียนร้องเพลงมาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ / ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ 
   พระบารมี 
-  ประธานในพิธีเดินทางกลับ / บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ / แขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับ 
-  คณะผู้ด าเนินการ พบปะกับนักเรียนให้ขวัญและก าลังใจ / ถ่ายภาพที่ระลึก 
-  อัญเชิญพระเกี้ยวกลับห้องอาคารสิริธโรอนุสรณ์ 
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ (ส่งประธานในพิธี) 

เวลา ๑1.00 น.     เสร็จพิธี   
     

------------------------------------------------------------------- 
 
*หมำยเหตุ การแต่งกาย ชุดตรวจการสีกากี หรือชุดสุภาพสูทโรงเรียน  
 

 
 


