
 
ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ท่ี  ๑๒๖  / ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนและทอดผ้ำป่ำเพือ่กำรศึกษำ 

........................................................ 

  เนื่องจากวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน ดังนั้น 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชวินิตบางเขน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน มูลนิธิ
พระครูสุวรรณสุทธารมย์ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนราชวินิตบางเขนและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิต
บางเขน จึงร่วมกันจัดพิธีท าบุแและทอดผ้าปาาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ารายดด้
สมทบทุนจัดหาพัดลมเพื่อติดต้ังบริเวณหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ และบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้การด า เนินงานเป็นดปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)                  
แห่งพระราชบัแแัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔)                     
แห่งพระราชบัแแัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ดขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
และแก้ดขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายชาย   จันทร์งาม   ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกรานต์   มหาสารินันทน์   กรรมการ 
๔. นายกิตติพล   โยงทองหลาง   กรรมการ 
๕. นายนิติกร  ระดม    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ให้การด าเนินงานเป็นดปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นายนิติกร  ระดม    ประธานกรรมการ 
๒. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูแ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ    กรรมการ 
๔. นางมัณฑนา  ฟักขาว    กรรมการ 
๕. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๖. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๗. นายปิยะ   พันชนะ    กรรมการ 
๘. นายสมชาย   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๙. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 

 

 



๒ 
 

๑๐. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
๑๑. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์   กรรมการ 
๑๔. นายนพดล   เชิงศิริ    กรรมการ 
๑๕. นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย    กรรมการ 
๑๖. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   กรรมการ 
๑๘. นางสาวถิรแา  มิตรมงคลยศ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
๑. วางแผน ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าปาาเพื่อ

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝาายให้เป็นดปด้วยความเรียบร้อย 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนดีเด่น 
๑. นายนิติกร  ระดม    ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ    กรรมการ 
๔. นางมัณฑนา  ฟักขาว    กรรมการ 
๕. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๖. นางสาวธิดามาศ   สิงห์ธวัช    กรรมการ 
๗. นายปิยะ   พันชนะ    กรรมการ 
๘. นายสมชาย   กรุณาพิทักษ์   กรรมการ 
๙. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   กรรมการ 
๑๐. นางขนิษฐา  แปงมูล    กรรมการ 
๑๑. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย ์   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวจันทร์ทิพย์  ทวีสินธิสุทธิ์   กรรมการ 
๑๔. นายนพดล   เชิงศิริ    กรรมการ 
๑๕. นางสาวดวงดาว   คุ้มภัย    กรรมการ 
๑๖. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ   กรรมการ 
๑๗. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   กรรมการ 
๑๘. นางสาวขวัแใจ  ภาสพันธุ์   กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุภาพร    ชวนมงคลเจริแ   กรรมการ 



๓ 
 

๒๐. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว    กรรมการ 
๒๑. นางวิริสา   ปัแแะโส   กรรมการ 
๒๒. นางสาวถิรแา  มิตรมงคลยศ   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
๑. คัดเลือก พิจารณา เสนอรายช่ือ นักเรียนท่ีมีคุณสมบัตินักเรียนดีเด่นตามระเบียบโรงเรียนราชวินิต

บางเขน ว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  
๑. นางสาวนวลละออ เอี่ยมละออ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนภาเพ็แ  ภูหาด    รองประธานกรรมการ 
๓. นักศึกษาฝึกประสบการณ์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภาวดี   พุทธรัตน์   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี 
๑. จัดท าใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖๓ เสนอผู้อ านวยการพิจารณาลงนาม 
๒. จัดท าประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่องรายช่ือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๓ เสนอผู้อ านวยการพิจารณา

ลงนาม 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยซักซ้อม และควบคุมดูแลนักเรียน 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ   ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.วันดี   สร้างนานอก   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง   กรรมการ 
๔. นายจารุพงศ์  กวางษี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ฝึกซ้อม คณะกรรมการนักเรียนอัแเชิแพระมหาพชัิยมงกุฎ ประดับแท่นเกียรติยศบนเวที 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์ 
๑. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช   ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรักษ์  สวัสดี   รองประธานกรรมการ 
๓. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
๔. นางเบแจมาศ  อินทรชิต  กรรมการ 
๕. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ  กรรมการ 
๖. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
๗. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  กรรมการ 
๘. นายณฐภณ  สิริอิสรา   กรรมการ 



๔ 
 

๙. นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ  กรรมการ 
๑๐.นางสาวภัทรสุดา  หนองกก  กรรมการ 
๑๑.นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง   กรรมการ 
๑๒.นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 
๑๓.นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
๑๔.นางสาวกานต์ธีรา  บางเขียว  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี  
๑. นิมนต์พระสงฆ์และต้อนรับพระสงฆ์ท่ีมาโรงเรียน ในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒. จัดเตรียมถวายภัตตาหารเพลกลับวัดแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป 
๓. จัดเตรียมจตุปัจจัย เครื่องดทยธรรม ดอกดม้ ธูปเทียนถวายพระสงฆ์ ๑๐ รูป และเครื่องดทยธรรมถวาย

พระสงฆ์พิธีทอดผ้าปาาการศึกษา 
๔. ฝึกซ้อมนักเรียนเป็นพิธีกรด าเนินรายการพิธีสงฆ์  
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมกำรบอกบุญผ้ำป่ำ 
๑. นายนิติกร    ระดม   ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสุกรานต์   มหาสารินันทน์  กรรมการ 
๔. นางสาวธิดามาศ  สิงห์ธวัช   กรรมการ 
๕. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
๖. นางเบแจมาศ  อินทรชิต  กรรมการ 
๗. นายณฐภณ  สิริอิสรา   กรรมการ 
๘. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ  กรรมการ 
๙. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
๑๐. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  กรรมการ 
๑๑. นายอนุรักษ์  สวัสดี   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
๑๓. นางสาวเกศกนก  โพธิสวัสด์ิ  กรรมการ 
๑๔. นางสาวภัทรสุดา  หนองกก  กรรมการ 
๑๕. นางสาวกรรณิกา  ใยมะเริง   กรรมการ 
๑๖. นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 
๑๗. นายปิยะ    พันชนะ   กรรมการ 
๑๘. นางธนิดา    กุรุพินท์พาณิชย์  กรรมการ 
๑๙. นางภาวนา  จึงตระกูล  กรรมการ 



๕ 
 

๒๐. นางอุดรวรรณ  คงเกินทุน  กรรมการ 
๒๑. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูแ  กรรมการ 
๒๒. นางสาวสุภาพร  ชวนมงคลเจริแ  กรรมการ 
๒๓. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมการ 
๒๔. นางสาวศรัแแา  โฮ่คุณ   กรรมการ 
๒๕. นางสาวกรรณิกา  ดทยใจอุ่น  กรรมการ 
๒๖. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน   กรรมการ 
๒๗. นางสาวรวิพร  พรมดชย   กรรมการ 
๒๘. นายณัฐพล  วงศ์ฟู   กรรมการ 
๒๙. นางสาวสมปรารถนา   ประเสริฐ  กรรมการ 
๓๐. นางรพีพรรณ    กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๓๑. นางรัถแา    ค าแพง   กรรมการ 
๓๒. นายเสน่ห์  ธิอาจารย์  กรรมการ 
๓๓. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร    พรสว่างกุล  กรรมการ 
๓๔. นางสาวประภาภรณ์   ณ พัทลุง  กรรมการ 
๓๕. นางสาวอัจฉรา    วงษ์แก้ว   กรรมการ 
๓๖. นางวิริสา  ปัแแะโส  กรรมการ 
๓๗. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว  กรรมการ 
๓๘. นางสาวนันทวัน   เชิงหอม   กรรมการ 
๓๙. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
๔๐. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ   กรรมการ 
๔๑. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์  กรรมการ 
๔๒. นางสาวนภาเพ็แ   ภูหาด   กรรมการ 
๔๓. นางสาวนวลละออ   เอี่ยมละออ   กรรมการ 
๔๔. ว่าท่ี ร.ต.วันดี  สร้างนานอก  กรรมการ 
๔๕. นายรชฏ    เจริแวิริยะภาพ  กรรมการ 
๔๖. นางมัณฑนา    ฟักขาว   กรรมการ 
๔๗. นางนิลวรรณ    กองเงิน   กรรมการ 
๔๘. นางวรรณธิวา  ประดับลาย  กรรมการ 
๔๙. นางสาวขวัแใจ    ภาสพันธุ์  กรรมการ 
๕๐. นางสาวดวงพร    ปราบคช  กรรมการ 
๕๑. นายนพดล  เชิงศิริ   กรรมการ 
๕๒. นายณัฐพร    จันทร์ประนต  กรรมการ 
๕๓. นางสาววนาภรณ์  มีโถ   กรรมการ 



๖ 
 

๕๔. นางศิโรรัตน์  เรืองคง   กรรมการ 
๕๕. นางสาวอมรรัตน์   กระดาษ   กรรมการ 
๕๖. นางสังวาลย์    ยรรยง   กรรมการ 
๕๗. นางสุธาดา    ศิริกุล   กรรมการ 
๕๘. นางนิตยา  ปัแจากุล  กรรมการ 
๕๙. นางจิตติแา  กล่อมเจ๊ก  กรรมการ 
๖๐. นางแาณิศา    จันทะแจ่ม  กรรมการ 
๖๑. นายจารุพงศ์    กวางษี   กรรมการ 
๖๒. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการ 
๖๓. นางสาวเฉลิมสิริ   หนูดี   กรรมการ 
๖๔. นางจุติพร  เมฆบุตร   กรรมการ 
๖๕. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์   กรรมการ 
๖๖. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
๖๗. นางสุพร   ตรุษสารท  กรรมการ 
๖๘. นางศิริรัตน์  บุแสนอง  กรรมการ 
๖๙. นางสาวขวัแเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการ 
๗๐. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
๗๑. นางสาวลวิตรา  วรวาท   กรรมการ 
๗๒. นายสืบตระกูล    เตียประเสริฐ  กรรมการ 
๗๓. นางวรัแแา    ยอดกระโหม  กรรมการ 
๗๔. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมการ 
๗๕. นายสมชาย   กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๗๖. นางสาวจตุรพร    มาลารัตน์  กรรมการ 
๗๗. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการ 
๗๘. นายพงศธร    อารีพันธุ์   กรรมการ 
๗๙. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการ 
๘๐. นางสาวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
๘๑. นางสาวจันทรัตน์  เนืองนิตย์  กรรมการ 
๘๒. นางสาวจุติกาแจน์ สุวรรณธาดา  กรรมการ 
๘๓. นางสาวพิสมัย    ดวงพิมาย  กรรมการ 
๘๔. นางสาววาสนา   ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
๘๕. นางสาวสุกฤตา    ชาวนาฮี   กรรมการ 
๘๖. นายธีรณ์  จันทิภานุวัฒน์  กรรมการ 
๘๗. นางสาวธัแจิรา  จุนทวิเทศ  กรรมการ 



๗ 
 

๘๘. นางสุกัแแา  ปาติสัตย ์  กรรมการ 
๘๙. นายอนันต์    เช้ือชีลอง  กรรมการ 
๙๐. นางสาวจันทร์ฉาย ตุ่นหนิ้ว   กรรมการ 
๙๑. นางสาวบุศรัตน์  รู้ยืนยง   กรรมการ 
๙๒. นายชัยวัฒน์  ทองสะอาด  กรรมการ 
๙๓. นางสาวพานทอง  ชัยพิมพา  กรรมการ 
๙๔. นายกิติศักดิ ์  บุแสุข   กรรมการ 
๙๕. นายสมชาย  ตันก าเนิดดทย  กรรมการ 
๙๖. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการและเลขานุการ 
๙๗. นางสาวถิรแา  มิตรมงคลยศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าท่ี 
๑. ประชาสัมพันธ์ เชิแชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุแทอดผ้าปาาเพื่อการศึกษา  
๒. จัดเตรียม ควบคุมดูแลนักเรียนออกเชิแชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุแในวันท่ี ๒๔ และ ๒๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ ณ ชุมชนรอบโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต และดนตรีไทย 
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์   ประธานกรรมการ 
๒. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ   รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด   กรรมการ 
๔. นายกิติศักดิ์  บุแสุข    กรรมการ 
๕. นางวรแัแา  ยอดกระโหม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 

๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
๒. จัดเตรียมดนตรีดทยบรรเลงในพิธีทอดผ้าปาาเพื่อการศึกษา 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ   ประธานกรรมการ 
๒. นายเสน่ห์  ธิอาจารย์   รองประธานกรรมการ  
๓. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์   กรรมการ 
๔. นายพงศธร  อารีพันธุ ์   กรรมการ 
๕. ว่าท่ี ร.ต.วันดี   สร้างนานอก   กรรมการ 
๖. นายธีรณ์   จันทิภานุวัฒน ์   กรรมการ 
๗. นายพีรยุทธ   บรรเทาวงษ์   กรรมการ 



๘ 
 

๘. ช่างครุภัณฑ์ทุกคน     กรรมการ 
๙. นายนคร  ชูสอนสาย   กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะหมู่บูชา พระครูสุวรรณสุทธารมย์ และคุณย่าผัน ค าจงจิตร 
๒. ติดดวนิลบนเวที 
 
 
 
 
๓. จัดเตรียมโต๊ะแท่นพิธีส าหรับสักการะผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน 
๔. จัดเตรียมชุดรับรองประธาน จัดเก้าอี้แขกผู้มีเกียรต ิและคณะครู 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม 
๑. นางสาวลวิตรา  วรวาท    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการ 
๔. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๕. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์   กรรมการ  
๖. นางสาวนภาเพ็แ ภูหาด    กรรมการ 
๗. นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน   กรรมการ 
๘. ช่างครุภัณฑ์และแม่บ้านทุกคน    กรรมการ 
๙. นายอนุรักษ์   สวัสดี    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
๑. ตกแต่งสถานท่ีบริเวณหน้าเวที ณ สนามและหอประชุมโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ  
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี    ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์    รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา    กรรมการ 
๔. นายณัฐพร  จันทร์ประนต   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ติดต้ังระบบเครื่องเสียงท่ีเวทีหน้าเสาธง ให้พร้อมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีทอดผ้าปาา 
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนดหวเก็บข้อมูลตลอดการด าเนินกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ  
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าปาาเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

วันท่ี  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 



๙ 
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
๑. นางวรแัแา  ยอดกระโหม   ประธานกรรมการ 
๒. นางขนิษฐา  แปงมูล    รองประธานกรรมการ 
๓. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์   กรรมการ 
๔. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์   กรรมการ 
๕. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริแ   กรรมการ 
๖. นางสาวนูรีดา   มะลี    กรรมการ 
๗. นางสาวรวิพร  พรมดชย    กรรมการ 
๘. นายอนันต์   เช้ือชีลอง   กรรมการ 
๙. นางศิริรัตน ์  บุแสนอง                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
 ๑.  จัดเตรียมน้ าด่ืมในการต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 

๑. นางสาวนภาเพ็แ  ภูหาด    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนกวรรณ ทองดี    รองประธานกรรมการ 
๓. นายพงศ์นที   คงถาวร    กรรมการ 
๔. นางสาวสุกัแแา   ปาติสัตย์   กรรมการ 
๕. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและทอดผ้าปาา 
๒. ประสานกับคณะกรรมการฝาายสวัสดิการ ในการต้อนรับ อ านวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติท่ีมา

ร่วมงาน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝาายด าเนินการในการเชิแแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีอุปการคุณท่ีมาร่วมงาน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพธิีกร  
๑. นางจิตติแา   กล่อมเจ๊ก   ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธาดา  ศิริกุล    รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกนกนวรรณ  เช้ือวงษ์    กรรมการ 
๔. นายจารุพงศ์   กวางษี    กรรมการ 
๕. นายรชฏ  เจริแวิริยะภาพ   กรรมการ 
๖. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 



๑๐ 
 

๑. วางแผนก าหนดขั้นตอนกิจกรรมเทิดทูนผู้มีพระคุณ และพิธีท าบุแทอดผ้าปาาเพื่อการศึกษา 
๒. จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวให้โอวาท 
๓. เป็นพิธีกรในการด าเนินกิจกรรม  
๔. ฝึกซ้อมนักเรียน ในการอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย ์และประวัติคุณย่าผัน ค าจงจิตร  
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และรักษำควำมปลอดภัย 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิแโแ   ประธานกรรมการ 
๒. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร  พรสว่างกุล   รองประธานกรรมการ 
๓. นายธีรณ์   จันทิภานุวัฒน์   กรรมการ 
๔. นายชัยวัฒน์  ทองสอาด   กรรมการ 
๕. นักศึกษาฝึกประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการ 
๖. ลูกเสือ – เนตรนารี กองร้อยพิเศษ    กรรมการ 
๗. ว่าท่ี ร.ต.วันดี   สร้างนานอก   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. จัดเตรียมป้ายจราจรบอกเส้นทาง และอ านวยความสะดวกในการจอดรถแขกผู้มีเกียรติ 
๒. จัดเตรียมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ เป็นเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการดูแลการ

จอดรถ 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  
๑. นางสาวขวัแเรือน มุ่งผลกลาง   ประธานกรรมการ 
๒. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ   กรรมการ 
๔. นางสาวจันทร์ฉาย ตุ่นหนิ้ว    กรรมการ 
๕. นางสาวรัตนา   วันทาแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. อ านวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสนอฝาายบริหาร 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

๑๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  
๑.  นางสาวถิรแา  มิตรมงคลยศ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกรรณิกา  ดทยใจอุ่น   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวบุณฑริกา  จุลวาทิน    กรรมการ 



๑๑ 
 

๔.  นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

๑. จัดเตรียมเครื่องมือ หรือแบบสอบถามครูและนักเรียนท่ีมาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและ
ทอดผ้าปาา 

๒. จัดท ารูปเล่มการด าเนินกิจกรรมและผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการฝาายบริหาร 
๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีดด้รับมอบหมาย 

ให้ผู้ดด้รับค าส่ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี        กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

(นายชาย  จันทร์งาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 



๑๒ 
 

ก ำหนดกำรวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนและทอดผ้ำป่ำเพื่อกำรศึกษำ 
๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

ณ โดมสำมัคคีภิรมย์ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
 ................................................................................... 

กิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน  

๐๗.๔๐ น. -  กิจกรรมหน้าเสาธง 

๐๘.๑๕ น.   -  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ประธานในพิธีมาถึง 

๐๘.๒๐ น. -  พิธีอัแเชิแพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแท่นเกียรติยศบนเวที 

๐๘.๓๐ น. -  ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และประวัติคุณย่าผัน  

       ค าจงจิตร 

๐๘.๔๐ น. -  ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กล่าวสุนทรพจน์และมอบธงโรงเรียน 

  -  ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รับธงโรงเรียน 

๐๙.๐๐ น. -  ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ น านักเรียนกล่าวค าปฏิแาณและร่วมร้องเพลงประจ า 

   สถาบัน 

  -  ประธานกล่าวให้โอวาท 

๐๙.๒๐ น. -  ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อัแเชิแพระมหาพิชัยมงกุฎ 

   และธงเกียรติยศกลับ 

    -  เสร็จกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

พิธีทอดผ้ำป่ำเพือ่กำรศึกษำ 

๐๙.๓๐ น. -  ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบนหอประชุม 

๐๙.๓๙ น.   -  ประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ นัง่บนอาสนะ 

  -  ประธานในพิธี (พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล) จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

  -  พระสงฆ์อาราธนาศีล สวดมาติกาบังสุกุล 

๑๐.๑๙ น. -  พระสงฆ์เจริแพระพุทธมนต์ 

๑๐.๓๙ น. -  พระสงฆ์พิจารณาผ้าปาา 

๑๑.๐๐ น. -  เสร็จพิธีทอดผ้าปาา 

    

หมายเหตุ : - ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมเส้ือราชวินิตสัมพันธ์สีเหลืองและสูทโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน 


