
 
 
 
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๑๒๓ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
…………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ก ำหนดด ำเนินงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันท่ี ๙ – ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดนครนำยก ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรพ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)                   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ            
ในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. นำยชำย      จันทร์งำม                ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยฉัตรชัย   พำสนยงภิญโญ   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยนิติกร  ระดม                       กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง             กรรมกำร     
๕. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง   ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงจุติพร  เมฆบุตร    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวรวิพร  พรมไชย    กรรมกำร 
  ๖. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๘. นำงวิริสำ  ปัญญะโส   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว    กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน   กรรมกำร 
   

/๑๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ... 
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  ๑๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว   กรรมกำร 

  ๑๓. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี    กรรมกำร 
  ๑๔. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี    กรรมกำร 
  ๑๕. นำงศิโรรัตน ์ เรืองคง    กรรมกำร 
  ๑๖. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ    กรรมกำร 
  ๑๗. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   กรรมกำร   
  ๑๘. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์   กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง   กรรมกำร   

  ๒๐. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร   
  ๒๒. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว    กรรมกำร 
  ๒๓. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี    กรรมกำร 
  ๒๔. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  ๒๕. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร  
  ๒๖. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
  ๒๗. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร  
  ๒๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. ประสำนงำนและจัดหำท่ีพักส ำหรับครูและบุคลำกรท่ีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และ   
              แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๒. จัดเตรียมเอกสำร เพื่อใช้ประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร  
    ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
๓. จัดเตรียมรำยช่ือและรับลงทะเบียนส ำหรับครูและบุคลำกรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
    และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
๔. จัดครูและบุคลำกรขึ้นประจ ำรถบัส และเข้ำห้องพัก 
๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

      ๑. นำงขนิษฐำ  แปงมูล    กรรมกำร 
      ๒. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมกำร 
                     ๓. นำงสุพร  ตรุษสำท   กรรมกำร 
  ๔. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง   กรรมกำร   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑. นำงสำวอมรรัตน ์ กระดำษ    กรรมกำร 
  ๒. นำงสังวำลย์  ยรรยงค์    กรรมกำร 
  ๓. นำงนิตยำ  ปัญจำกุล   กรรมกำร 

/๔. นำงสุธำดำ... 
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  ๔. นำงสุธำดำ       ศิริกุล    กรรมกำร 
  ๕. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   กรรมกำร 
  ๖. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม   กรรมกำร 
  ๗. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    กรรมกำร 
  ๘. นำงจุติพร  เมฆบุตร    กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวกนกวรรณ   ทองดี    กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์    กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์   กรรมกำร 
  ๒. นำยเสน่ห์       ธิอำจำรย์   กรรมกำร 

  ๓. ว่ำท่ี ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล   กรรมกำร 

    ๔. นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง   กรรมกำร 
  ๕. นำงรัถญำ  ค ำแพง    กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว    กรรมกำร 
  ๗. นำงวิริสำ  ปัญญะโส   กรรมกำร 
    ๘. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๙. นำยพงศ์นที  คงถำวร    กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวนันทวัน เชิงหอม    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ   กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด    กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์   กรรมกำร 
  ๑๕. ว่ำท่ีร.ต.วันดี สร้ำงนำนอก   กรรมกำร 
  ๑๖. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว    กรรมกำร 
  ๒. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย   กรรมกำร 
  ๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์   กรรมกำร 
  ๔. นำงนิลวรรณ  กองเงิน    กรรมกำร 
  ๕. นำยนิติกร  ระดม    กรรมกำร 
    ๖. นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช   กรรมกำร 
  ๘. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง   กรรมกำร 

/๙. นำยนพดล... 
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  ๙. นำยนพดล  เชิงศิริ    กรรมกำร 
  ๑๐. นำยณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงศิโรรัตน ์ เรืองคง    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวนูรีดำ มะลี    กรรมกำร 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑. นำยปิยะ  พันชนะ    กรรมกำร 
  ๒. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์   กรรมกำร 
  ๓. นำงภำวนำ  จึงตระกูล   กรรมกำร 
  ๔. นำงอุไรวรรณ  คงเกินทุน   กรรมกำร 
  ๕. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน   กรรมกำร 

  ๑๐. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น   กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวรวิพร พรมไชย    กรรมกำร 
  ๑๓. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู    กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวสมปรำรถนำ ประเสริฐ   กรรมกำร   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๑. นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช    กรรมกำร 
  ๒. นำงเบญจมำศ  อินทรชิต   กรรมกำร 
  ๓. นำงพนิดำ  สำระรักษ์   กรรมกำร 
  ๔. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ    กรรมกำร 

๕. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมกำร 
  ๖. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมกำร 
  ๑๐. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี    กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก   กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง    กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง   กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์   กรรมกำร 

/กลุ่มสาระฯ... 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวลวิตรำ วรวำท    กรรมกำร 
  ๓. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ   กรรมกำร 
  ๔. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   กรรมกำร 
  ๕. นำยอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์   กรรมกำร   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑. นำยสมชำย  กรุณำพิทักษ์   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์   กรรมกำร 
  ๓. นำยนคร  ชูสำยสอน   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวถิรญำ           มิตรมงคลยศ   กรรมกำร 
  ๕. นำยพงศธร  อำรีพันธ ์   กรรมกำร 
  ๖. นำยธีรณ์  จันทิภำนุวัฒน ์   กรรมกำร 
  ๗. นำยพีรยุทธ  บรรเทำวงษ์   กรรมกำร 
 งานแนะแนว 
  ๑. นำงสำวจุติกำญจน์ สุวรรณธำดำ   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์   กรรมกำร 
 งานห้องสมุด 
  ๑. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย   กรรมกำร 
  ๒. นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ   กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี    กรรมกำร 
 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  ๑. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ   กรรมกำร 
  ๒. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย์   กรรมกำร 
  ๓. นำยอนันต์  เช้ือชีลอง   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวบุศรัตน์ รู้ยืนยง    กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวจันทร์ฉำย ตุ่นหนิ้ว    กรรมกำร 
  ๖. นำยกิติศักดิ์  บุญสุข    กรรมกำร 

  ๗. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ   กรรมกำร 
  ๘. นำยชัยวัฒน ์  ทองสอำด   กรรมกำร 
หน้าที่ ๑. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
              ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
 ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอืน่ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 

/๓. คณะกรรมการ... 
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 ๓. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงขนิษฐำ  แปงมูล    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภำพร ชวนมงคลเจริญ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนูรีดำ  มะลี    กรรมกำร 
  ๖. นำงฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมกำร 
  ๗. นำงศิริรัตน ์  บุญสนอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีของสถำนท่ีท่ีใช้ในกำรประชุมสัมมนำ อบรมเชิงปฏิบัติกำร และจัดท ำ     
          แผนกลยุทธ์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกด้ำนสวัสดิกำรอำหำรและห้องพัก 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยพงศ์นที  คงถำวร    กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์   กรรมกำร 
  ๕. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์    กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. ประสำนงำนกับทำงสถำนท่ีท่ีใช้ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร     
                         ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๕.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  ๑. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. บันทึกภำพ/วิดีโอ ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔

     จนแล้วเสร็จ 
  ๒. จัดเก็บอัลบั้มรูปภำพ/วิดีโอ ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงฐิติรัตน์  อร่ำมพงษ ์   รองประธำนกรรมกำร 
 

/๓. นำงสำวรัตนำ... 
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  ๓. นำงสำวรัตนำ  วันทำแก้ว   กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพำนทอง ชัยพิมพำ   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๖. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. เบิก – จ่ำยงบประมำณในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร       
                         ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
  ๒. จัดหำของท่ีระลึกเพื่อมอบให้กับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรเข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน    
                         กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 

๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจุติพร  เมฆบุตร    รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวกนกวรรณ ทองดี    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 ห่น้าที่ ๑.  จัดท ำแบบประเมินผล ด ำเนินกำรประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอ 
                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๒.  ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

ท้ังนี้ขอให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทำงรำชกำรต่อไป      

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๙  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

      
 

( นำยชำย  จันทร์งำม ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
วันที่  ๙ – ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ณ จังหวัดนครนายก 
 

๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. - ลงทะเบียน 
 ๐๖.๐๐ น.  - ออกเดินทำงจำกโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ระยะ ๓ ปี  
                                            ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ) 
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรเย็น 
 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๒๐ – ๑๒.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๔.๓๐ – ๑๔.๕๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๔.๕๐ – ๑๘.๐๐ น. - ประชุมเชิงปฏิบัติกำรท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - รับประทำนอำหำรเย็น 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. - สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. - พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 ๑๐.๑๐ – ๑๑.๓๐ น. - สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ๒๕๖๔ (ต่อ) 
 ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. - พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - เดินทำงกลับโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

************************************************* 
หมายเหตุ - ครูและบุคลำกรแต่งกำยด้วยเส้ือยืดคอปกสีเหลือง สวมสูทโรงเรียน สูทสีด ำหรือสีกรมท่ำ 
  - ครูและบุคลำกรผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกำงเกงทรงสุภำพได้ 
  - ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  


