
 
 
 
 
 
 

ค าส่ังโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ท่ี  ๕๓  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
…………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ก าหนดด าเนินงานประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ระยะ ๓ ปี ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๓ – พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดจันทบุรี            
ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑)         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)              
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)                 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นายชาย      จันทร์งาม                ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย   พาสนยงภิญโญ   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนิติกร  ระดม                       กรรมการ 
๔. นายกิตติพล  โยงทองหลาง             กรรมการ     
๕. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายกิตติพล  โยงทองหลาง   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายณฐภณ  สิริอิสรา    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางจุติพร  เมฆบุตร    กรรมการ 
  ๔. นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการ 
  ๕. นางสาวดวงพร ปราบคช   กรรมการ 
  ๖. นางวรรณธิวา  ประดับลาย   กรรมการ 
  ๗. นางวิริสา  ปัญญะโส   กรรมการ 
  ๘. นางรัถญา  ค าแพง    กรรมการ 
  ๙. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว    กรรมการ   
  ๑๐. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการ 
 

/๑๒. นางสาวกนกวรรณ... 



-๒- 
 

  ๑๒. นางสาวกนกวรรณ ทองดี    กรรมการ 
  ๑๓. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   กรรมการ   
  ๑๔. นายพงศธร  อารีพันธุ ์   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง   กรรมการ   

  ๑๖. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี    กรรมการ   
  ๑๙. นางสาวจันทร์ฉาย ตุ่นหนิ้ว    กรรมการ 
  ๒๐. นายอนุรักษ ์ สวัสดี    กรรมการ 
  ๒๑. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   กรรมการ  
  ๒๒. นายรชฏ  เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ 
  ๒๓. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ  
  ๒๔. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ประสานงานและจัดหาท่ีพักส าหรับครูและบุคลากรท่ีร่วมประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท า     
      แผนกลยุทธ์ 

๒. จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ประกอบการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
๓. จัดเตรียมรายช่ือและรับลงทะเบียนส าหรับครูและบุคลากรร่วมประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และ    
    จัดท าแผนกลยุทธ์ 
๔. จัดครูและบุคลากรขึ้นประจ ารถบัส และเข้าห้องพัก 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

      ๑. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
      ๒. นางศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมการ 
                     ๓. นางสุพร  ตรุษสาท   กรรมการ 
  ๔. นางสาวขวัญเรือน   มุ่งผลกลาง   กรรมการ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ    กรรมการ 
  ๒. นางสังวาลย์  ยรรยงค์    กรรมการ 
  ๓. นางนิตยา  ปัญจากุล   กรรมการ 
  ๔. นางสุธาดา       ศิริกุล    กรรมการ 
  ๕. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   กรรมการ 
  ๖. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม   กรรมการ 
  ๗. นายจารุพงศ์  กวางษี    กรรมการ 
  ๘. นางจุติพร  เมฆบุตร    กรรมการ 
  ๙. นางสาวกนกวรรณ   ทองดี    กรรมการ 
 

/๑๐. นางสาวเฉลิมสิริ... 
 



-๓- 
 

  ๑๐. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์    กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  ๑. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
  ๒. นายเสน่ห์       ธิอาจารย์   กรรมการ 

  ๓. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล   กรรมการ 

    ๔. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง   กรรมการ 
  ๕. นางรัถญา  ค าแพง    กรรมการ 
  ๖. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว    กรรมการ 
  ๗. นางวิริสา  ปัญญะโส   กรรมการ 
    ๘. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว   กรรมการ 
  ๙. นายพงศ์นที  คงถาวร    กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวนันทวัน เชิงหอม    กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ   กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด    กรรมการ 
  ๑๔. นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์   กรรมการ 
  ๑๕. ว่าท่ีร.ต.วันดี สร้างนานอก   กรรมการ 
  ๑๖. นายรชฏ  เจริญวิริยะภาพ   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. นางมัณฑนา  ฟักขาว    กรรมการ 
  ๒. นางวรรณธิวา  ประดับลาย   กรรมการ 
  ๓. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์   กรรมการ 
  ๔. นางนิลวรรณ  กองเงิน    กรรมการ 
  ๕. นายนิติกร  ระดม    กรรมการ 
    ๖. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์   กรรมการ 
  ๗. นางสาวดวงพร ปราบคช   กรรมการ 
  ๘. นายกิตติพล  โยงทองหลาง   กรรมการ 
  ๙. นายนพดล  เชิงศิริ    กรรมการ 
  ๑๐. นายณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาววนาภรณ์ มีโถ    กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวนูรีดา มะลี    กรรมการ   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน   กรรมการ 
  ๒. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์   กรรมการ 
  ๓. นางภาวนา  จึงตระกูล   กรรมการ 

/๔. นางวิภาพรรณ... 



    -๔- 
 

  ๔. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมการ 
  ๖. นายปิยะ  พันชนะ    กรรมการ 
  ๗. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์   กรรมการ 
  ๘. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ    กรรมการ 
  ๙. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   กรรมการ 

  ๑๐. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย    กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวรวิพร พรมไชย    กรรมการ 
  ๑๓. นายณัฐพล  วงศ์ฟู    กรรมการ   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. นางพนิดา  สาระรักษ์   กรรมการ 
  ๒. นางเบญจมาศ  อินทรชิต   กรรมการ 
  ๓. นายณฐภณ  สิริอิสรา    กรรมการ 
  ๔. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ   กรรมการ 

๕. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
  ๖. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์   กรรมการ 
  ๗. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ   กรรมการ 
  ๘. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช    กรรมการ 
  ๙. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการ 
  ๑๐. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวภัทรสุดา หนองกก   กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 
  ๒. นางสาวลวิตรา วรวาท    กรรมการ 
  ๓. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมการ 
  ๔. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   กรรมการ 
  ๕. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์   กรรมการ   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
  ๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   กรรมการ 
  ๓. นายนคร  ชูสายสอน   กรรมการ 
  ๔. นางสาวถิรญา           มิตรมงคลยศ   กรรมการ 
  ๕. นายพงศธร  อารีพันธ ์   กรรมการ 
  ๖. นายธีรณ์  จันทิภานุวัฒน ์   กรรมการ 

/นายพีรยุทธ... 



-๕- 
 

  ๗. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์   กรรมการ 
 งานแนะแนว 
  ๑. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา   กรรมการ 
  ๒. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมการ 
 งานห้องสมุด 
  ๑. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
  ๒. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี    กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  ๑. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ   กรรมการ 
  ๒. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์   กรรมการ 
  ๓. นายอนันต์  เช้ือชีลอง   กรรมการ 
  ๔. นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง    กรรมการ 
  ๕. นางสาวจันทร์ฉาย ตุ่นหนิ้ว    กรรมการ 
  ๖. นายกิติศักดิ์  บุญสุข    กรรมการ 

  ๗. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา   กรรมการ 
  ๘. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด   กรรมการ 
หน้าที่ ๑. เข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอืน่ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑. นางวรัญญา  ยอดกระโหม   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวนูรีดา  มะลี    กรรมการ 
  ๖. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
  ๗. นางศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีท่ีใช้ในการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท า     
          แผนกลยุทธ์ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านสวัสดิการอาหารและห้องพัก 
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสุธาดา  ศิริกุล    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายพงศ์นที  คงถาวร    กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์   กรรมการ 

/๕. นางสาวเฉลิมสิริ... 



-๖-   

  ๕. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรด าเนินการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  ๒. ประสานงานกับทางสถานท่ีท่ีใช้ในการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  ๑. นายจารุพงศ์  กวางษี    ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงศธร  อารีพันธุ ์   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. บันทึกภาพ/วิดีโอ ในการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ จนแล้วเสร็จ 
  ๒. จัดเก็บอัลบั้มรูปภาพ/วิดีโอ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นายกิตติพล   โยงทองหลาง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์   รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว   กรรมการ 
  ๔. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา   กรรมการ 
  ๕. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง   กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่ ๑. เบิก – จ่ายงบประมาณในการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  ๒. จัดหาของท่ีระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าประชุมสัมมนา อบรม 
                         เชิงปฏิบัติการ และจัดท าแผนกลยุทธ์ 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางจุติพร  เมฆบุตร    รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี    กรรมการและเลขานุการ    
 ห่น้าที่ ๑.  จัดท าแบบประเมินผล ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอ 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ท้ังนี้ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป      

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      
( นายชาย  จันทร์งาม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 


