
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที ่ ๗๙  / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

.................................................................... 
 

       ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะจัดกิจกรรม         
การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒      
ในวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
             ดังนั้น เพ่ือให้การปฐมนิเทศด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)   
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)        
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นายชวิศ   จิตปุณยพงศ ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายนิติกร  ระดม    กรรมการ 
  ๔. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร ์   กรรมการ 
  ๕. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์   กรรมการ 
  ๖. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ  
 หน้าที ่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์   รองประธานกรรมการ 

๓. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมการ 
๔. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 
๕. นายนพดล  เชิงศิร ิ    กรรมการ 
๖. นางจิตติญา    กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
 

/๗. นางสาวธิดามาศ... 



-๒- 
 

๗. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๘. นางสาวสุกฤตา   ชาวนาฮ ี   กรรมการ 
๙. นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงพร   ปราบคช   กรรมการ 
๑๑. ครูที่ปรกึษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  กรรมการ 
๑๒. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ 
๑๓. นายส าพันธุ์  กระจ่าง    กรรมการ 
๑๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์   กรรมการ 
๑๕. นายจารุพงศ์ กวางษี    กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. วางแผนก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
  ๒. จัดท าค าสั่ง เอกสารค ากล่าวเปิดและปิดกิจกรรม เอกสารการลงทะเบียน 
  ๓. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และนักเรียนพ่ีเลี้ยงในการด าเนินกิจกรรม 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

  ๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายอนุรุธ  เจือจันทร์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
  ๔. นักการภารโรง - แม่บ้าน    กรรมการ 
  ๕. นางสาวลวิตรา วรวาท    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. จัดและตกแต่งสถานที่ส าหรับการปฐมนิเทศ 

  ๒. ติดตัวอักษรหน้าเวทีด้วยข้อความ 

 

 

  

  ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

  ๑. นางสุธาดา  ศิริกุล    ประธานกรรมการ 

  ๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   รองประธานกรรมการ 
/๓. นางสาวเฉลิมสิริ... 

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............ 
วัน.................ที.่............. พฤษภาคม ๒๕๕....... 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕.......... 



-๓- 
  ๓. นางสาวเฉลิมสิร ิ หนูดี    กรรมการ 
  ๔. นายจารุพงศ์  กวางษี    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงการเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร ประสานงานครวูิทยากรในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามข้ันตอน 
                         ที่ก าหนด 
  ๓. ซักซ้อมขบวนพระมหาพิชัยมงกุฎ และขบวนธงโรงเรียน 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

  ๑. นายจารุพงศ์  กวางษี    ประธานกรรมการ 
  ๒. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา    กรรมการ   
 หน้าที ่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียงส าหรับการปฐมนิเทศนักเรียนตามวันเวลาที่ก าหนด 
  ๒. บันทึกภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนจนแล้วเสร็จ 

 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 

   ๑. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 

๔. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
  ๕. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   กรรมการ 
  ๖. นางวิริสา  ปัญญะโส   กรรมการ 
  ๗. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   กรรมการ 
  ๘. นายพงศ์นที    คงถาวร    กรรมการ 

๙. นางรัถญา    ค าแพง    กรรมการ 
๑๐. นางจิตติญา   กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
๑๑. นางนิลวรรณ   กองเงิน    กรรมการ 
๑๒. นางสังวาลย์   ยรรยงค ์   กรรมการ 
๑๓. นางสาวประภาภรณ์  ณ พัทลุง   กรรมการ 
๑๔. นางฝนทิพ    สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
๑๕. นางสุพร    ตรุษสาท   กรรมการ 
๑๖. นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน   กรรมการ  
๑๗. นางสาวดวงพร   ปราบคช   กรรมการ 
 

/๑๘. นางสาวจตุรพร... 



-๔- 
๑๘. นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์   กรรมการ 
๑๙. นางสาวอัจฉรา   วงษ์แก้ว    กรรมการ 
๒๐. นางสาวขวัญเรือน   มุ่งผลกลาง   กรรมการ 
๒๑. นางธนิดา    กุรุพินท์พาณิชย์   กรรมการ 
๒๒. นางสาวศรัญญา   โฮ่คุณ    กรรมการ 
๒๓. นายพงศธร  อารีพันธุ์    กรรมการ 
๒๔. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ 

  ๒๕. นายส าพันธุ์  กระจ่าง    กรรมการ  
  ๒๖. นายธีรณ ์  จันทิภานุวัฒน์   กรรมการ 
  ๒๗. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
  ๒๘. คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี กรรมการ 
  ๒๙. นายนพดล  เชิงศิร ิ    กรรมการและเลขานุการ 
  ๓๐. นายจารุพงศ์ กวางษี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 หน้าที ่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ารับฟังการปฐมนิเทศ 
  ๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
  ๓. ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกายนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๔. ให้ค าแนะน าด้านการเรียนและการปฏิบัติตนของนักเรียน 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๗. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมรักษ์สถาบัน 
  ๑. นายจารุพงศ์  กวางษี    ประธานกรรมการ 

๒. นางจิตติญา    กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
๓. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๔. นางสาวสุกฤตา   ชาวนาฮ ี   กรรมการ 
๕. นางวิภาพรรณ   เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
๖. นางสาวดวงพร   ปราบคช   กรรมการ 
๗. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  กรรมการ 
๘. ลูกเสือกองร้อยพิเศษ     กรรมการ 
๙. คณะกรรมการนักเรียน     กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. ด าเนินกิจกรรมอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและกล่าวค าปฏิญาณตน 
  ๒. จัดเตรียมขบวนอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ 

 
/๓. จัดเตรียม... 



-๕- 
  ๓. จัดเตรียมสถานที่ 

๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

 ๘. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมวินัยเชิงบวก 
     ฐานที่ ๑  ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกาย  

๑. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธีรณ ์  จันทิภานุวัฒน์   กรรมการ 
  ๓. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 

   สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ห้องโสตทัศนศึกษา 
    ฐานที่ ๒  การอยู่ร่วมกันในสังคม 
  ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
  ๒. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
  ๓. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
    สถานที่ด าเนินกิจกรรม  หน้าห้องโสตทัศนศึกษา 
    ฐานที่ ๓  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ๑. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
  ๒. นางสาวดวงพร ปราบคช   กรรมการ 
  ๓. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
    สถานที่ด าเนินกิจกรรม  หน้าเวทแีละหอประชุมชั้น ๔ 
    ฐานที่ ๔  คะแนนความประพฤติและบทลงโทษ 
     ๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 

๒. นายนพดล  เชิงศิร ิ    กรรมการ 
  ๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย    กรรมการ 
  ๔. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
    สถานที่ด าเนินกิจกรรม  หอประชุมชั้น ๔ 
    ฐานที่ ๕  การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 
  ๑. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี   กรรมการ 
  ๒. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช    กรรมการ 
  ๓. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
    สถานที่ด าเนินกิจกรรม  ทางเชื่อมชั้น ๓ 
 หน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในระเบียบวินัยของนักเรียน  
  ๒. จัดเตรียมข้ันตอนในการด าเนินงาน 
 

/๓. ด าเนินงาน… 



-๖- 
  ๓. ด าเนินงานให้นักเรียนมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ๙. คณะกรรมการกิจกรรมเปิดประตูโรงเรียนแห่งพระราชา 
    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์    กรรมการ 
  ๓. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการ 
  ๔. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ 
  ๕. นายส าพันธุ์  กระจ่าง    กรรมการ 
    กลุ่มบริหารทั่วไป และห้องลูกเสือ 
  ๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 
  ๒. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์   กรรมการ 
  ๓. ลูกเสือกองร้อยพิเศษ กลุ่มที่ ๑    กรรมการ 
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
  ๑. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์   กรรมการ 
  ๒. นางสาวนูรีดา  มะลี    กรรมการ 
    กลุ่มบริหารงบประมาณ 
  ๑. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง   กรรมการ 
  ๒. นายกิตติพล  โยงทองหลาง   กรรมการ 
  ๓. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์   กรรมการ 
  ๔. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์    กรรมการ 
    ห้องจักรีนฤบดินทร์ 
  ๑. นายจารุพงศ์  กวางษี    กรรมการ 
  ๒. คณะกรรมการนักเรียนและลูกเสือกองร้อยพิเศษ กลุ่มที่ ๒ กรมมการ 
 หน้าที ่ ๑. แนะน านักเรียนเกี่ยวกับห้องต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบ 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑๐. คณะกรรมการด าเนินกจิกรรม DREAM TEAM 
  ๑. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธีรณ ์  จันทิภานุวัฒน์   กรรมการ 
  ๓. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
  ๔. นักเรียนพี่เลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
  ๕. นายพงศธร  อารีพันธุ์    กรรมการและเลขานุการ 
 

/หน้าที่... 



-๗- 
 หน้าที ่ ๑. วางแผนการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ให้เกิดความสามัคคีในคณะสี 
  ๒. ด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ 
  ๓. จัดเตรียมรางวัลให้นักกีฬาคณะสี 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวกานต์ธีรา   บางเขียว   กรรมการ 

๔. นางฐิติรัตน์    อร่ามพงษ์   กรรมการ 
๕. นางสาวชฎาพร   ประกอบมูล   กรรมการ 
๖. นายสุโชติ    โชติมัย    กรรมการ 
๗. นายส าพันธุ์    กระจ่าง    กรรมการ 
๘. นายพีรยุทธ    บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
๙. นางสาวนภาเพ็ญ   ภูหาด    กรรมการ 
๑๐. นางสาวนันทวัน   เชิงหอม    กรรมการ 
๑๑. นายอนุรักษ์   สวัสด ี    กรรมการ 
๑๒. นางมารศรี    อนันทคุณ   กรรมการ 
๑๓. นายอนันต์    เชื้อชีลอง   กรรมการ 
๑๔. นางอโนทัย   มูลกัน    กรรมการ 
๑๕. นายณัฐพร   จันทร์ประนต   กรรมการ 
๑๖. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมการ 
๑๗. นางสาวเทวิกา   ศิลาเขตต์   กรรมการ 
๑๘. นางกัญญารัตน์   สารบูรณ์   กรรมการ 
๑๙. นักเรียนพ่ีเลี้ยงประจ าคณะสี    กรรมการ 
๒๐. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
  ๑. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์   กรรมการ 
  ๔. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์   กรรมการและเลขานุการ 

/หน้าที.่.. 



-๘- 
 หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อมใช้งาน 
  ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์    กรรมการ 
  ๔. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์   กรรมการ 
  ๕. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑. อ านวยความสะดวกการเบิก – จ่ายเงิน ในการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนฯ 
  ๒. สรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเสนอผู้บริหาร 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๑๔.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

  ๑. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ 

๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดท าเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม   

  ๒. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒ 

 
 

( นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ ) 
ครูช านาญการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 

 

 


