~๑~

คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๒๓๐ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนนิทรรศกำร
“สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชดำริ” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์
………………………………………………………………………..
ด้วยกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วย โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต
มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา โรงเรียนราชวินิต
ประถมบางแค โรงเรียนราชวินิ ตสุ วรรณภูมิ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี และโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลั ย
ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ ได้ ก าหนดจั ด งานนิ ท รรศการ “สื บ สานพระราชปณิ ธ าน ตามรอยพระราชด าริ ”
ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ
พระราชดาริ
ทั้งนี้เพื่อให้ การดาเนิ นงานเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๓๙(๑)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มาตรา ๒๗(๔) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ดังนี้
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
กรรมการ
๔. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
กรรมการ
๕. นายนิติกร
ระดม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวก กากับ ติดตาม กรรมการแต่ละฝ่าย
ให้ดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๑. นายนิติกร
๒. นายกิตติพล
๓. นายฉัตรชัย

คณะกรรมกำรดำเนินงำน
ระดม
โยงทองหลาง
พาสนยงภิญโญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

~๒~
๔. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
กรรมการ
๕. นางปนัดดา
บุญตานนท์
กรรมการ
๖. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการ
๗. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๘. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๙. นางพนิดา
สาระรักษ์
กรรมการ
๑๐. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๑๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๑๒. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๑๓. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการ
๑๔. นางสาวจุติกาญจน์
สุวรรณธาดา
กรรมการ
๑๕. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๑๖. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการ
๑๗. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการ
๑๘. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๑๙. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๒๐. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๒๑. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการ
๒๒. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๒๓. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. วางแผน จัดเตรียมกิจกรรมตามกาหนดการจัดงานนิทรรศการ
๒. ประสานงานกับบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กาหนด
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๑. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
๒. นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๔. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ร่วมเป็นพิธีกรในงานนิทรรศการให้เป็นไปตามกาหนดการ
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~๓~
คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
นางมัณฑนา
ฟักขาว
นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
นางสาวทศรัตณ์
สุวรรณรัตน์
นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์
นางสาวดวงพร
ปราบคช

๑.
ประธานกรรมการ
๒.
รองประธานกรรมการ
๓.
กรรมการ
๔.
กรรมการ
๕.
กรรมการ
๖.
กรรมการ
๗.
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนและจัดพิมพ์เกียรติบัตร
๑. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๔. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๕. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๖. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๗. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
กรรมการ
๘. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๙. นายณัฐพร
จันทร์ประณต
กรรมการ
๑๐. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการ
๑๑. นางสาวเปรมจิต
จันนุช
กรรมการ
๑๒. นางสาวเนตรทราย
เทียมสัมฤทธิ์
กรรมการ
๑๓. นางสาวพัชราภรณ์
อุทรักษ์
กรรมการ
๑๔. นายทศพล
แพรสุรินทร์
กรรมการ
๑๕. นายอาชานนท์
ทัพวัตร์
กรรมการ
๑๖. นายธีรภัทร
ไชยนุวัติ
กรรมการ
๑๗. นายวิชิตพล
จันทร์จงปราณี
กรรมการ
๑๘. นางสาวพรทิพย์
นิลผาย
กรรมการ
๑๙. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการและเลขานุการ

~๔~
หน้ำที่
๑. รับลงทะเบียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดบูธนิทรรศกำร “รำชวินิต ภ.ป.ร. เทิดพระเกียรติพระบรมรำชจักรีวงศ์”
๑. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
รองประธานกรรมการ
๓. นางรัถญา
คาแพง
กรรมการ
๔. นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
กรรมการ
๕. นางมารศรี
อนันทคุณ
กรรมการ
๖. นางสาวประภาภรณ์
ณ พัทลุง
กรรมการ
๗. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
กรรมการ
๘. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๙. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
๑๐. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
กรรมการ
๑๑. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
๑๒. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๑๓. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๑๔. นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
กรรมการ
๑๕. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมลออ
กรรมการ
๑๖. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
๑๗. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการ
๑๘. นางสังวาลย์
ยรรยงค์
กรรมการ
๑๙. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
๒๐. นางนิตยา
ปัญจากุล
กรรมการ
๒๑. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๒๒. นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
กรรมการ
๒๓. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๒๔. นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
กรรมการ
๒๕. นางจุติพร
เมฆบุตร
กรรมการ
๒๖. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ

~๕~
๒๗. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
กรรมการ
๒๘. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๒๙. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดบูธ
๒. ดาเนินการจัดบูธนิทรรศการให้สวยงามและเป็นไปตามรูปแบบหัวข้อที่กาหนด
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดบูธนิทรรศกำร “พระบิดำแห่งกำรวิจัยไทย”
๑. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
ประธานกรรมการ
๒. นางพนิดา
สาระรักษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางศิริพร
เวชภูติ
กรรมการ
๔. นางธนิดา
กุรุพินท์พาณิชย์
กรรมการ
๕. นางอโนทัย
มูลกัน
กรรมการ
๖. นางภาวนา
จึงตระกูล
กรรมการ
๗. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการ
๘. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
กรรมการ
๙. นายปิยะ
พันชนะ
กรรมการ
๑๐. นางสาวจันทร์ทิพย์
ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมการ
๑๑. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
กรรมการ
๑๒. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการ
๑๓. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๑๔. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๑๕. นายณฐภณ
สิริอิสรา
กรรมการ
๑๖. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
กรรมการ
๑๗. นางสาวเทวิกา
ศิลาเขตต์
กรรมการ
๑๘. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมการ
๑๙. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
กรรมการ
๒๐. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๒๑. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๒๒. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๒๓. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๒๔. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการ
๒๕. นางเบญจมาศ
อินทรชิต
กรรมการและเลขานุการ

~๖~
หน้ำที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ
ดาเนินการจัดนิทรรศการให้เป็นไปตามรูปแบบหัวข้อที่กาหนด
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
นายอนุรุธ
เจือจันทร์
นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
นายอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
นายพงศธร
อารีพันธุ์
นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
นักการภารโรง/แม่บ้านทุกคน
นายนคร
ชูสอนสาย

๑.
ประธานกรรมการ
๒.
รองประธานกรรมการ
๓.
กรรมการ
๔.
กรรมการ
๕.
กรรมการ
๖.
กรรมการ
๗.
กรรมการ
๘.
กรรมการ
๙.
กรรมการเลขานุการ
หน้ำที่
๑. จัดเตรียมสถานที่สาหรับจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ส่วนกลาง
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๑. นางสาวลวิตรา
วรวาท
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจุติกาญจน์
สุวรรณธาดา
กรรมการ
๔. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
กรรมการ
๕. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการ
๖. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๗. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๘. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการ
๙. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ
๑๐. นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
กรรมการ
๑๑. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๑๒. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการเลขานุการ

~๗~
หน้ำที่
๑. ดาเนินการประดับตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการให้สวยงาม
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยแสดงเวทีกลำง
๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
กรรมการ
๓. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. จัดเตรียมการแสดงของโรงเรียน ๑ ชุด และประสานการแสดงพิธีเปิด
๒. ควบคุมการฝึกซ้อมการแสดง
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
๑. นางขนิษฐา
แปงมูล
ประธานกรรมการ
๒. นางปนัดดา
บุญตานนท์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุพร
ตรุษสารท
กรรมการ
๔. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมการ
๕. นางเพียงใจ
พรหมเทศน์
กรรมการ
๖. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
กรรมการ
๗. นางกาญจนา
แก้วจันทร์
กรรมการ
๘. นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการ
๙. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการ
๑๐. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุธาสินี
สุตะลัย
กรรมการ
๑๒. นางสาวกุลยา
ชัยรัตน์
กรรมการ
๑๓. นางสาวอภิญญา
เสมอใจ
กรรมการ
๑๔. นางจิรฐา
แก้วทรงพล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. จัดเตรียมอาหารว่างและน้าดื่มให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และแขกผู้มีเกียรติที่มาฝึกซ้อมและมาร่วมงานนิทรรศการ
๒. ประสานงานกับฝ่ายงบประมาณในการเบิก - จ่ายงบประมาณการดาเนินงาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

~๘~
คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรอบรมหลักสูตรจิตอำสำ ๙๐๔
๑. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
ประธานกรรมการ
๒. นางวิริสา
ปัญญะโส
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการ
๔. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๕. นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
กรรมการ
๖. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๗. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๘. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ
๙. นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมการ
๑๐. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการ
๑๑. นายณัฐพร
จันทร์ประณต
กรรมการ
๑๒. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๑๓. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ประสานงานกับฝ่ายจัดการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ตามแนวพระราชดาริ
๒. เข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
ตามแนวพระราชดาริ ตามวันและเวลาที่กาหนด
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
นายกิตติพล
โยงทองหลาง
นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
นายณัฐพร
จันทร์ประณต
นางสาวเนตรทราย
เทียมสัมฤทธิ์
นางสาวพัชราภรณ์
อุทรักษ์
นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง

๑.
ประธานกรรมการ
๒.
รองประธานกรรมการ
๓.
กรรมการ
๔.
กรรมการ
๕.
กรรมการ
๖.
กรรมการ
๗.
กรรมการ
๘.
กรรมการ
๙.
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ประสานงานการเบิกจ่ายเงินในการดาเนินการจัดงานนิทรรศการ
๒. ประสานการจัดเตรียมพาหนะโดยสารไปร่วมงาน

~๙~
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย
๑. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นายนคร
ชูสอนสาย
กรรมการ
๔. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
๕. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
กรรมการ
๖. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
กรรมการ
๗. นายสุรชัย
วอปู
กรรมการ
๘. นายสุโชติ
โชติมัย
กรรมการ
๙. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการ
๑๐. นายปิยะ
พันชนะ
กรรมการเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
๒. นักเรียนโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๓. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. บันทึกภาพตลอดกิจกรรมงานนิทรรศการ
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.

คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
นางสาวจันทร์ทิพย์
ทวีสินธิสุทธิ์
นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
นายปิยะ
พันชนะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

~ ๑๐ ~
หน้ำที่
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดเตรียมยาและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อใช้ในกิจกรรมงานนิทรรศการ
ดูแลช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล ตลอดกิจกรรม
ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

~ ๑๑ ~
กำหนดกำร
งำนนิทรรศกำร “สืบสำนพระรำชปณิธำน ตำมรอยพระรำชดำริ” กลุ่มโรงเรียนในพระบรมรำชูปถัมภ์
วันที่ 7 กันยำยน 2562
ณ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต (กฟผ.) ส่วนกลำง
พิธีเปิด
09.00 น.
09.30 น.

10.15 น.

10.45 น.

ผู้บริหาร ครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงทะเบียน
- ประธานในพิธี(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) มาถึงบริเวณเวทีกลาง
- รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ
- นายเทพฤทธิ์ ยอดใส ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
- ประธานกล่าวเปิดและลั่นฆ้องเปิดงาน
- ประธานมอบเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ
การแสดงพิธีเปิด
- บรรเลงวงดนตรีไทยโดยนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
- การแสดงชุด “ราชวินิต ภ.ป.ร รวมใจภักดิ์”
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติ นักแสดง ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
- ประธานถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- ประธาน แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน

กำรจัดนิทรรศกำร
ชุดที่
ชื่อนิทรรศกำร
1 ราชวินิต ภ.ป.ร. เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์
2 พระบิดาแห่งการจัดการน้า
3 พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย
4 พระบิดาแห่งฝนหลวง
5 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
6 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย
7 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย
8 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย
9 พระบิดาแห่งมาตรฐานไทยการช่างไทย
10 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
12.30 – 13.00 น.

จัดโดยโรงเรียน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข้า
โรงเรียนราชวินิต

ลงทะเบียนการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904
ตามแนวพระราชด้าริ
13.00 – 13.15 น.
พิธีเปิดการอบรม
13.15 – 15.00 น.
อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” หลักสูตรจิตอาสา 904 ตามแนวพระราชด้าริ
กำรแสดงเวทีกลำง
11.00 – 11.30 น.
การแสดงของโรงเรียนราชวินิต
11.30 – 12.00 น.
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตมัธยม
12.00 – 12.30 น.
การแสดงของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
12.30 – 12.45 น.
พักเวที

~ ๑๒ ~
12.45 – 13.15 น.
13.15 – 13.45 น.
13.45 – 14.15 น.
14.15 – 14.45 น.
14.45 – 15.15 น.
15.15 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

การแสดงของโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตบางแคปานข้า
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
การแสดงของโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประธานกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ผู้อุปถัมภ์
และกล่าวปิดงาน

