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คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๖๓ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
************************************
เนื่องในวำระที่โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน มีอำยุครบรอบ ๓๒ ปี จึงได้จัดพิธีเจริญ พระพุทธมนต์และ
ถวำยภัตตำหำรเพลแด่พระภิกษุ จำนวน ๙ รูป ประกอบกับสมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำได้ร่วมกันหำ
รำยได้ส มทบทุนสร้ำ งโดมอเนกประสงค์ หอประชุม ห้องเกสรแก้ว ห้อ งนวัต กรรม และศูน ย์อ ำหำร โรงเรีย น
จึง กำหนดจัด พิธีเ ปิดโดมอเนกประสงค์ หอประชุม ห้อ งเกสรแก้ว ห้อ งนวัตกรรม และศูน ย์อำหำร ขึ้น ในวันที่
๑๗ สิง หำคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
สูง สุด อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่ง พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำที่ ๒๗ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำเป็ นผู้บั งคับ บัญชำข้ำรำชกำรครูและบุค ลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึก ษำ จึง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนิติกร
ระดม
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
กรรมกำร
๔. นำงสุกรำนต์
มหำสำรินันทน์
กรรมกำร
๕. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ชี้แนะ และอำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำยฉัตรชัย
๒. นำงสุกรำนต์
๓. นำยนิติกร
๔. นำยสืบตระกูล
๕. นำยณฐภณ
๖. นำงฐิติรัตน์
๗. นำงรัถญำ
๘. นำงปนัดดำ

พำสนยงภิญโญ
มหำสำรินันทน์
ระดม
เตียประเสริฐ
สิริอิสรำ
อร่ำมพงษ์
คำแพง
บุญตำนนท์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๒-

๙. นำงสำวสกุณำ
วิเศษพงษ์
กรรมกำร
๑๐. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
กรรมกำร
๑๓. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวดวงพร
ปรำบคช
กรรมกำร
๑๕. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. กำหนดรูปแบบ วำงแผน ขั้นตอนกำรจัดงำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. ออกหนังสือเชิญประธำนในพิธีและกำร์ดเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน
๓. จัดเตรียมคำกล่ำวรำยงำน และคำกล่ำวเปิด กำหนดรูปแบบพิธีกำร กำรทำบุญอุทิศส่วนกุศล
กำรเจริญพระพุทธมนต์ เปิดโดมอเนกประสงค์ หอประชุม ห้องเกษรแก้ว ห้องนวัตกรรม และศูนย์อำหำร
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์
๑. นำงพนิดำ
สำระรักษ์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเบญจมำศ
อินทรชิต
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
กรรมกำร
๔. นำงฐิติรัตน์
อร่ำมพงษ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
กรรมกำร
๖. นำยณฐภณ
สิริอิสรำ
กรรมกำร
๗. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมกำร
๘. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำร
๙. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวเทวิกำ
ศิลำเขตต์
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
กรรมกำร
๑๓. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ถวำยภัตตำหำรเพลในวันครบครอบ ๓๒ ปี
โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. จัดหำและฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อทำหน้ำที่พิธีกรสงฆ์
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในกำรถวำยภัตตำหำร
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๔. จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน และเครื่องกัณฑ์เทศน์ ถวำยพระภิกษุสงฆ์แสดง
ธรรมเทศนำและประธำนฝ่ำยสงฆ์
๕. จัดเตรียมพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ครูเก่ำ , พระครูสุวรรณสุทธำรมย์ , คุณย่ำผัน คำจงจิตร
และมำติกำบังสุกุล
๖. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและปฏิคม
๑. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวสุกฤตำ
ชำวนำฮี
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงรัถญำ
คำแพง
กรรมกำร
๔. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
กรรมกำร
๕. นำงเบญจมำศ
อินทรชิต
กรรมกำร
๖. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
๗. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๘. นำงสำวกรรณิกำ
ไทยใจอุ่น
กรรมกำร
๙. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
กรรมกำร
๑๐. นำงวิริสำ
ปัญญะโส
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวอมรัตน์ กระดำษ
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๑๓. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๑๔. นำงจุติพร
เมฆบุตร
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม
กรรมกำร
๑๖. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวเปรมจิต จันนุช
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวดวงพร
ปรำบคช
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำนวันครบครอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. รับลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำรในกำรเชิญแขกผู้มีเกียรติมำร่วมงำน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๒. นำงสุธำดำ
ศิริกุล
๓. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
๔. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
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๕. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำร
๗. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร
๘. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำยพงศ์นที
คงถำวร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรในกำรงำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. จัดหำและฝึกซ้อมนักเรียนในกำรเป็นพิธีกร อ่ำนประวัติโรงเรียน/ประวัติพระครูสุวรรณ
สุทธำรมย์/ประวัติคุณย่ำผัน คำจงจิตร และดำเนินกำรในพิธีสงฆ์
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินงำน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมการสถานที่
๖.๑ งานอาคารสถานที่
๑. นำยฉัตรชัย
พำสนยงภิญโญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยกิตติพล
โยงทองหลำง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยอนุรุธ
เจือจันทร์
กรรมกำร
๔. นำยเสน่ห์
ธิอำจำรย์
กรรมกำร
๕. นำยอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
กรรมกำร
๖. นำยธีรณ์
จันทิภำนุวัฒน์
กรรมกำร
๗. นำยพีรยุทธ
บรรเทำวงษ์
กรรมกำร
๘. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ
กรรมกำร
๙. นำงสำวเนตรทรำย เทียมสัมฤทธิ์
กรรมกำร
๑๐. นำงศิริพร
เวชภูติ
กรรมกำร
๑๑. สำวอภิญญำ
ขำอินทร์
กรรมกำร
๑๒. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมกำร
๑๓. นำงนิลวรรณ
กองเงิน
กรรมกำร
๑๔. นำงสังวำลย์
ยรรยงค์
กรรมกำร
๑๕. นำงภำวนำ
จึงตระกูล
กรรมกำร
๑๖. นำยนคร
ชูสอนสำย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๗. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะหมู่บูชำ พระครูสุวรรณสุทธำรมย์ และคุณย่ำผัน คำจงจิตร
๒. จัดอำสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ หอประชุมชั้น ๔ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ
๓. จัดซุ้มเปิดป้ำย
๔. จัดเตรียมโต๊ะแท่นพิธีสำหรับสักกำระผู้มีคุณูปกำรต่อโรงเรียน
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๕. จัดทำป้ำยหน้ำเวที
พิธีทำบุญงำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินติ บำงเขน
๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๒
๖. จัดเตรียมเวทีดนตรีไทย
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖.๒ งานประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม
๑. นำงสำวลวิตรำ
วรวำท

ประธำนกรรมกำร

๒. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวิภำพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมกำร
๔. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำร
๕. นำงสำวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมกำร
๖. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
กรรมกำร
๗. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
กรรมกำร
๘. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำร
๙. นำงสำวอภิญญำ
ขำอินทร์
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประดับตกแต่งสถำนที่ งำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. ประสำนงำนฝ่ำยสถำนที่สิ่งแวดล้อม และตกแต่งซุ้มเปิดป้ำย
๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นักเรียนชุมนุมโสตฯ
กรรมกำร
๔. นำยสำพันธุ์
กระจ่ำง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ติดตั้งเครือ่ งเสียง ในงำนวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๒. บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวตลอดงำน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๖-

๘. คณะกรรมการงบประมาณ
๑. นำยกิติพล
๒. นำงฐิติรัตน์

โยงทองหลำง
อร่ำมพงษ์

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำงสำวรัตนำ

วันทำแก้ว

กรรมกำร

๔. นำงสำวศรัญญำ

โฮ่คุณ

กรรมกำร

๕. นำงสำวอภิญญำ

ขำอินทร์

กรรมกำร

๖. นำยณัฐพร
๗. นำงสำวพัชรำภรณ์

จันทร์ประณต
อุทรักษ์

กรรมกำร
กรรมกำร

๘. นำงสำวเนตรทรำย

เทียมสัมฤทธิ์

กรรมกำร

๙. นำงสำวขวัญเรือน

มุ่งผลกลำง

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑๐. นำงสำวเกศกนก

โพธิสวัสดิ์

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. เบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรดำเนินงำน
๒. รับเงินระดมทรัพยำกรในงำนวันครบรอบวัน ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ออกใบอนุโมทนำ
และใบเสร็จ
๓. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการงานโภชนาการโรงเรียน
๑. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงขนิษฐำ
แปงมูล
กรรมกำร
๔. นำงปนัดดำ
บุญตำนนท์
กรรมกำร
๕. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมกำร
๖. นำงจิรฐำ
แก้วทรงพล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗. นำงศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมภัตตำหำรเพลถวำยพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
๒. ประสำนเตรียมอำหำรกลำงวันสำหรับผู้มีเกียรติ
๓. เตรียมอำหำรว่ำง น้ำดื่ม อำหำรกลำงวัน สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่ศูนย์อำหำร
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

-๗-

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายวงโยธวาทิต ดนตรีไทย และการแสดง
๑. นำงแก้วใจ
๒. นำยสืบตระกูล

เหมือนอินทร์
เตียประเสริฐ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร

๓. นำยอนันต์

พุ่มพันธ์วงศ์

กรรมกำร

๔. นำงวรัญญำ

ยอดกระโหม

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๕. นำงสำวลวิตรำ

วรวำท

กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมวงโยธวำทิตบรรเลง ในพิธีกำรเปิดหอประชุม ห้องนวัตกรรม ห้องเกสรแก้ว
ศูนย์อำหำร และโดมอเนกประสงค์
๒. จัดเตรียมดนตรีไทยบรรเลง ในงำนทำบุญวันครบรอบ ๓๒ ปี โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำยนพดล
เชิงศิริ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงวรรณธิวำ
ประดับลำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมกำร
๔. นำงสุกัญญำ
ปำติสัตย์
กรรมกำร
๕. นำยสำพันธุ์
กระจ่ำง
กรรมกำร
๖. นำงสำวเนตรทรำย เทียมสัมฤทธิ์
กรรมกำร
๗. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทำแบบประเมินผล ดำเนินกำรประเมินผลและสรุปผลกำรดำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๒. สรุปผลกำรจัดกิจกรรมและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและให้เกิด
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นำยชวิศ จิตปุญยพงศ์ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน

-๘-

กำหนดกำร
เวลา 09.00 น.
เวลา 09.39 – 11.00 น.

เวลา 11.00 – 11.30 น.
เวลา 11.30 – 12.00 น.

เวลา 12.00 น.

ลงทะเบียน
- พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู ถวายเครื่องไทยธรรม
- กรวดน้า รับพร
- ประธานฝ่ายสงฆ์พรมน้าพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู
- พิธีเปิดหอประชุม ชัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
- พิธีเปิดศูนย์อาหาร
- พิธีเปิดห้องเกษรแก้ว
- พิธีเปิดโดมอเนกประสงค์
เสร็จพิธี

******************************************

