
 
 
 
              

             
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ที่  ๑๖๔ /๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน เล็งเห็นความส าคัญของการพบปะสังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณะครู ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์
เก่ากับโรงเรียน และเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่ชุมชน จึงก าหนดจัดงาน  “ฉลองโดมอเนกประสงค์และ  
คืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.  นายชวิศ  จิตปุณยพงศ ์         ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ              รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายนิติกร  ระดม   กรรมการ 
  ๔.  นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการ 
  ๕.  นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์    กรรมการและเลขานุการ   
หน้าที ่ อ านวยการ ก ากับ ติดตาม และดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  ประธานกรรมการ 
๒. นายนิติกร  ระดม   รองประธานกรรมการ 
๓. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  รองประธานกรรมการ  
๔. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ   กรรมการ 
๖. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๗. นางมัณฑนา  ฟักขาว   กรรมการ 
๘. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  กรรมการ 
๙. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
๑๐. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
๑๑. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๑๒. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 

/๑๓. นางสาวถิรญา... 
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๑๓. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
๑๔. นางปนัดดา  บุญตานนท์  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายพงษ์นที  คงถาวร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดท าก าหนดการ วางแผนรูปแบบการจัดงาน “ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน”    
               ร่วมกับคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 

 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
๑. นางมัณฑนา ฟักขาว ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนวลละออ เอ่ียมละออ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุพร ตรุษสาท    กรรมการ   
๔. นางวรรณธิวา ประดับลาย กรรมการ 
๕. นางนิลวรรณ กองเงิน กรรมการ 
๖. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์ กรรมการ 
๗. นางสังวาลย์     ยรรยงค์ กรรมการ 
๘. นางภาวนา จึงตระกูล กรรมการ 
๙. นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์ กรรมการ 
๑๐. นางสุกัญญา ปาติสัตย์ กรรมการ 
๑๑. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายพงศน์ที คงถาวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมบัตรเชิญผู้เข้าร่วมงาน เอกสารลงทะเบียนส าหรับศิษย์เก่า  
 ๒. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน เก็บข้อมูลศิษย์เก่าท่ีมาร่วมงาน 
 ๓. จ่ายบัตรให้ผู้จองโต๊ะผ่านเว็บไซต์โรงเรียน 
 ๔. จัดท าแผนผังที่นั่งท่ีบริเวณหน้างานเพื่ออ านวยความสะดวกในการแจ้งต าแหน่งที่นั่ง 
 ๕. จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 ๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

/๔. คณะกรรมการ... 
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 ๔. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมมุฑิตาจิต 
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน์      กระดาษ   กรรมการ 
๔. นางสุธาดา  ศิริกุล   กรรมการ 
๕. นางนิตยา              ปัญจากุล  กรรมการ 
๖. นางญาณิศา   จันทะแจ่ม  กรรมการ  
๗. นายจารุพงศ์  กวางษี   กรรมการ 
๘. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการ 
๙. นางสาวลวิตรา วรวาท   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตครูผู้อาวุโสและครูทีจ่ะเกษียณอายุราชการ 
 ๒. ประสานงานส่งการ์ดเชิญครูอาวุโสและครูที่จะเกษียณอายุราชการ 
 ๓. ประสานงานแจ้งยอดครูอาวุโสที่จะเข้าร่วมงานที่ส านักงานผู้อ านวยการ 
 ๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๕. คณะกรรมการปฏิคม 
๑. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางพนิดา  สาระรักษ์  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางรัถญา  ค าแพง   กรรมการ 
๔. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง  กรรมการ 
๕. นางสาวนันทวัน เชิงหอม   กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
๗. นางเบญจมาศ อินทรชิต  กรรมการ 
๘. นายณฐภณ  สิริอิสรา   กรรมการ 
๙. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์  กรรมการ 
๑๐. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  กรรมการ 
๑๑. นายอนุรักษ์  สวัสด ี   กรรมการ 
๑๒. นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์  กรรมการ 
๑๓. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 
๑๔. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 
๑๕. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 

 
/๑๖.นางสาววาสนา... 
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๑๖. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี  กรรมการ 
๑๘. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกผู้เข้าร่วมงานโต๊ะ วีไอพี  
๒. ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานในการเข้านั่งประจ าโต๊ะ 

 ๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
     ๖.๑ งานอาคารสถานที่ 

๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรุธ  เจือจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายเสน่ห์  ธิอาจารย์  กรรมการ 
๔.  นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมการ 
๕.  นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์  กรรมการ 
๖.  นางสาวนวลละออ เอ่ียมละออ  กรรมการ 
๗.  นางศิริพร  เวชภูต ิ   กรรมการ 
๘.  นางนิลวรรณ  กองเงิน   กรรมการ 
๙.  นางสังวาลย ์  ยรรยงค ์  กรรมการ 
๑๐.นางภาวนา  จึงตระกูล  กรรมการ 
๑๑.นายธีรณ ์  จนัทิภานุวัฒน์  กรรมการ 
๑๒.นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
๑๓.นางเพียงใจ  พรหมเทศน์  กรรมการ 
๑๓.นายพงศธร  อารีพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ 
๑๔.นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     ๖.๒ งานประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม 
๑. นางสาวลวิตรา วรวาท   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๔.  นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
๕.  นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์  กรรมการ 
 

/๖. นางสาวนภาเพ็ญ... 
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๖.  นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการ 

๗.  นางสาวเฉลิม สิริ หนูดี   กรรมการ 
๘.  นางสาวอภิญญา ข าอินทร์  กรรมการ 
๙.  นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  กรรมการ 
๑๐.นายอนุรักษ์  สวัสด ี   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ตกแต่งสถานที่บริเวณงาน จัดท าฉากหลัง (backdrop) ส าหรับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
 ๒. ตกแต่งเวทกีารแสดง “ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” ส าหรับพิธีเปิดงาน 
 ๓. จัดเตรียมโต๊ะส าหรับรับลงทะเบียน 
 ๔. จัดสถานที่ส าหรับจอดรถของผู้มาร่วมงาน โดยประสานงานกับฝ่ายจราจร 
 ๕. จัดเตรียมป้ายจราจร  
 ๖. อ านวยความสะดวกในการใช้ห้องสุขา 
 ๗. ดูแลความสะอาดภายในบริเวณงาน 

 ๘. ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับทีมงาน แสง สี เสียง ที่ใช้ในงาน 
 ๙. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศธร  อารีพันธุ์   กรรมการ 
๔. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการ 
๕. นายพีรยุทร  บรรเทาวงษ์  กรรมการ 
๖. นายธีรณ์  จันทิภานุวัฒน์  กรรมการ 
๗. นายจารุพงศ์  กวางษี   กรรมการ 
๘. นายส าพันธุ์  กระจ่าง   กรรมการ 
๙. นักการภารโรง/ยาม    กรรมการ 
๑๐. ลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ  กรรมการ 
๑๑. นักศึกษาวิชาทหาร    กรรมการ 
๑๒. นายปิยะ  พันชนะ   กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นายนพดล  เชิงศิร ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ก าหนดแผนผังการจอดรถซอยต่าง ๆ บริเวณรอบโรงเรียน 
๒. ประสานงานกับกรรมการชุมชนเกี่ยวกับจอดรถของผู้มาร่วมงาน 
๓. ประสานขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ต ารวจและสารวัตรทหาร เพ่ือมาดูแลรักษาความปลอดภัย 
 

/๔. จัดเตรียม... 
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๔. จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหารและลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ เพ่ือดูแลด้านจราจร 
๕. จัดหารถบริการรับส่งผู้เข้าร่วมงาน 
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา และแสง สี เสียง 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนงานโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
๔. นายสุโชต ิ  โชติมัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. บันทึกภาพ วีดิโอ ตลอดรายการงาน“ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” 
๒. ประชาสัมพันธ์ภาพความส าเร็จขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๙. คณะกรรมการจัดเตรียมวงดนตรีและการแสดง 
๑.  นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
๓.  นางนิตยา  ปัญจากุล  กรรมการ 
๔.  นางวรัญญา  ยอดกระโหม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดชุดการแสดงในพิธีเปิดงาน 
๒. จัดเตรียมวงโยธวาทิตในการบรรเลงเพลงลูกทุ่งพร้อม นักร้องและทีมงานเต้น(สาวร าวง) 
๓. จัดหานักร้องและซักซ้อมกับวงโยธวาทิต 
๔. ก ากับเวทีการแสดงตลอดรายการ และประสานงานกับชุดพิธีกรในการด าเนินกิจกรรมบนเวที 
๕. ประสานงานกับวงดนตรีศิษย์เก่าและชุดการแสดงของศิษย์เก่า 
๖. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงประกอบวงดนตรีลูกทุ่ง 
๑. นางวรัญญา  ยอดกระโหม  ประธานกรรมการ 
๒. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ   กรรมการ 
๔. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการ 
๕. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการ 

 
/๖. นางจุติพร... 
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๖. นางจุติพร  เมฆบุตร   กรรมการ 
๗. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์  กรรมการ 
๘. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  กรรมการ 
๙. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  กรรมการ 
๑๑. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวนันทวัน เชิงหอม   กรรมการ 
๑๔. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
๑๕. นางสาวเปรมจิต จันนุช   กรรมการ 
๑๖. นางสาวรัตนา วันทาแก้ว  กรรมการ 
๑๗. นางสาวอภิญญา ข าอินทร์  กรรมการ 
๑๘. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์  กรรมการ 
๒๐. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
๒๑. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 
๒๒. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 
๒๓. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
๒๔. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์  กรรมการ 
๒๖. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการ 
๒๗. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  กรรมการ 
๒๘. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์  กรรมการ 
๒๙. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์   กรรมการ 
๓๐. นางกาญจนา  แก้วจันทร์  กรรมการ 
๓๑. นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง   กรรมการ 
๓๒. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์  กรรมการ 
๓๓. นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์  กรรมการ 
๓๔. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น  กรรมการและเลขานุการ 
๓๕. นายอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๖. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. ปฏิบัติหน้าที่แสดงประกอบวงดนตรีลูกทุ่ง (สาวร าวง) 
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการการจัดเตรียมวงดนตรีและการแสดง 

/๓. ฝึกซ้อม... 
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๓. ฝึกซ้อมออกแบบท่าเต้น และจัดเครื่องแต่งกายสาวร าวง 
๔. จัดหาและจ าหน่ายดอกไม้ส าหรับรอบร าวง 
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการแสดงของนักเรียน ๕ คณะสี 
๑. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
๒. นายนพดล  เชิงศิร ิ   รองปะธานกรรมการ 
๓. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  กรรมการ 
๔. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  กรรมการ 
๕. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 
๖. นายจารุพงศ์  กวางษี   กรรมการ 
๗. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี  กรรมการ 
๘. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น  กรรมการ 
๙. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 
๑๑. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  กรรมการ 
๑๒. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑. จัดการแสดงของนักเรียนตัวแทนคณะสีๆ ละ ๑ ชุด ชุดละประมาณ ๕ – ๑๐ นาท ี
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจ าหน่ายเครื่องดื่ม 
๑. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์  กรรมการ 
๔. นายณัฐพร  จันทร์ประนต  กรรมการ 
๕. นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
๖. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการ 
๗. นายสุรชัย  วอปู   กรรมการ 
๘. นางจรัสลักษณ์ เจริญพรธรรมา  กรรมการ   
๙. ตัวแทนนักเรียนแต่ละคณะสี สีละ ๓ คน กรรมการ 

 
/๑๐.นางสาวดวงพร... 
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๑๐. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่   ๑. ประสานงานคณะกรรมการฝ่ายอาหารเพื่อเตรียมน้ าดื่มและเครื่องดื่มที่จะจัดจ าหน่าย 
   ๒. จัดจ าหน่ายน้ าดื่มและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ ๒ จุด 
      ๓. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการจ าหน่ายเครื่องดื่มส่งมอบงานงบประมาณ 
   ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร 
  ๑.  นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสุธาดา  ศิริกุล   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวสภุาวด ี พุทธรัตน์  กรรมการ 
  ๕.  นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖.  นางสาวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 ๒. ประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 

 ๓. ประสานงานกับทีมงานพิธีกรจากชมรมศิษย์เก่าและกรรมการฝ่ายก ากับการแสดง 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
  ๑.  นายกิตติพล  โยงทองหลาง  ประธานกรรมการ 

๒.  นางฐิติรัตน ์  อร่ามพงษ์  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวรัตนา วันทาแก้ว  กรรมการ 
  ๔.  นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.  นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในการจัดงาน“ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” 
 ๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
  ๑.  นางวรัญญา  ยอดกระโหม  ประธานกรรมการ  
  ๒.  นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
  ๔.  นางปนัดดา  บุญตานนท์  กรรมการ 
 

/๕. นางจิรฐา... 
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  ๕.  นางจิรฐา  แก้วทรงพล  กรรมการ 
  ๖.  นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
  ๗.  นางศิริรัตน์  บุญสนอง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  ประสานงานกับศิษย์เก่าในการจัดโต๊ะจีน 
 ๒.  ประสานงานกับผู้จัดการโต๊ะจีนเกี่ยวกับอาหารเย็นส าหรับครูและนักเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในงาน 
      “ฉลองโดมอเนกประสงค์และคืนสู่เหย้า ทุ่งบางเขน” 

 ๓.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการจัดเลี้ยงอาหาร 
๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑.  นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางจุติพร  เมฆบุตร   รองประธานกรรมการ 
  ๓.  นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   กรรมการ 
  ๔.  นายสุโชต ิ  โชติมัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ ๑.  จัดท าแบบประเมิน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 ๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิด
ผลดีแก่ทางราชการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
            

(นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 


