
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ที ่ ๑๔๙  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล  

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ ๑๒  สิงหำคม ๒๕๖๓ 

.................................................. 
     ด้วย โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้ก ำหนดจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๗ พรรษำ  
๑๒  สิงหำคม ๒๕๖๓ ในวันเสำร์ที่ ๘  สิงหำคม ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวงและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 
 
     ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรม เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบ 
กับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นำยชำย  จันทร์งำม  ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
  ๔. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
  ๕. นำยนิติกร  ระดม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ติดตำม คณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๑. นำยนิติกร  ระดม   ประธำนกรรรมกำร 
  ๒. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ   กรรมกำร 
  ๔. นำงรพีพรรณ  กรุณำพิทักษ์  กรรมกำร 

                                                   .../๕. นำงสำวธดิำมำศ 



-๒- 
  ๕.นำงสำวธิดำมำศ  สิงห์ธวัช   กรรมกำร 
   ๖.นำงแก้วใจ   เหมือนอินทร์  กรรมกำร 
   ๗.นำยสมชำย   กรุณำพิทักษ์  กรรมกำร 
  ๘. นำงขนิษฐำ       แปงมูล   กรรมกำร 
  ๙. นำยปิยะ                            พันธนะ   กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ  กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวจันทรัตน ์  เนืองนิตย์  กรรมกำร 

๑๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
  ๑๔. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย  กรรมกำร 
  ๑๕. นำงนิลวรรณ  กองเงิน   กรรมกำร 
  ๑๖. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช  กรรมกำร 

๑๗. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง  กรรมกำร 
  ๑๘. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   กรรมกำร 
  ๑๙. นำยณัฐพร   จันทร์ประนต  กรรมกำร 
  ๒๐. นำงสำววนำภรณ ์  มีโถ   กรรมกำร 
  ๒๑. นำงศิโรรัตน ์  เรืองคง   กรรมกำร 
  ๒๒. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง  กรรมกำร 
  ๒๓.นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๒๔.นำงสำวนูรีดำ  มะลี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่  ๑. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดรูปแบบ ขั้นตอนกำรจัดพิธี 
 ๒. ออกค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ 
 ๓. จัดเตรียมสมุดลงนำมถวำยพระพร ค ำกล่ำวถวำยรำชสดุดี เทิดพระเกียรติ และถวำยพระพรชัยมงคล 
 ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์ 
  ๑. นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุธำดำ   ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวสุภำวดี  พุทธรัตน์  กรรมกำร 

๔. นำยพงศ์นที   คงถำวร   กรรมกำร 
                                                  .../๕. นำยจำรุพงศ์ 

 



-๓- 
๕. นำยจำรุพงศ์   กวำงศรี   กรรมกำร 
๖. นำงสำวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์   กรรมกำร 
๗. นำยรชฏ   เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร 

  ๘. นำงสำวเฉลิมศิริ  หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่  ๑. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
 ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาศิรวาท 
  ๑. นำงสำวอมรรัตน์   กระดำษ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสุธำดำ   ศิริกุล   กรรมกำร 
  ๓. นำงนิตยำ   ปัญจำกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่ ๑. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนอ่ำนบทอำศิรวำท 
 ๒. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนอ่ำนบทอำศิรวำท 
 ๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรพิธีกรในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมก ำหนดกำร 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
คณะกรรมการฝ่ายดนตรีและการแสดง 

  ๑. นำงแก้วใจ   เหมือนอินทร์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นักเรียนวงโยธวำทิต     กรรมกำร 
  ๔. นักเรียนแสดงถวำยพระพร    กรรมกำร 
  ๕. นำงวรัญญำ   ยอดกระโหม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่ ๑. ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวำทิตขับร้องเพลงของนักเรียน เพลงสรรเสริญพระบำรมี  
 ๒. จัดเตรียมนักเรียนวงโยธวำทิตบรรเลงในพิธี 
 ๓. ฝึกซ้อมและจัดเตรียมนักเรียนแสดงถวำยพระพร 
 ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
                                                                                                                    .../คณะกรรมกำร 
 



 

-๔- 
คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

  ๑. นำยฉัตรชัย   พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร  พรสว่ำงกุล  รองประธำนกรรมกำร 

  ๓. นำงสำวจตุรพร  มำลำรัตน์  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด   กรรมกำร 
  ๖. นำยพงศธร   อำรีพันธุ์   กรรมกำร 
  ๗. นำยณัฐพล   วงศ์ฟู   กรรมกำร 
  ๘. ว่ำที่ร้อยตรี วันดี  สร้ำงนำนอก  กรรมกำร 
  ๙. นำยชัยวัฒน์   ทองสอำด  กรรมกำร 
  ๑๐. นำยธีรณ์   จันทิภำนุวัฒน์  กรรมกำร 
  ๑๑. นักกำรภำรโรง/แม่บ้ำน    กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวลวิตรำ    วรวำท   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๓. นำยอนุรักษ์   สวัสด ี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับพิธีถวำยพระพรชัยมงคล ณ ลำนโดมอเนกประสงค์ 
 ๒. จัดท ำป้ำยหน้ำเวที 
 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 ๓. ประดับตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคลให้สวยงำม 
 ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  ๑. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยพงศธร   อำรีพันธุ์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียนโสตทัศนศึกษำ     กรรมกำร 
๔. นำยนพดล   เชิงศิร ิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียงและบันทึกภำพตลอดพิธี 
 ๒. จัดท ำสรุปภำพถ่ำยเสนอฝ่ำยด ำเนินกำร 

.../๓.ประสำนงำน 



-๕- 
           ๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  ๑. นำยกิตติพล    โยงทองหลำง  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ์  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวรัตนำ   วันทำแก้ว  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวเกศกนก  โพธิสวัสดิ ์  กรรมกำร 
  ๕. นำยณัฐพร   จันทร์ประณต  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกนกวรรณ  เชื้อวงษ์   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำววนำภรณ ์  มีโถ   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวจันทร์ฉำย  ตุ่นหนิ้ว   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๐. นำงสำวพำนทอง  ชัยพิมพำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
 ๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเสนอฝ่ำยบริหำร 
 ๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวนูรีดำ   มะลี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้าที ่ ๑. จัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
 ๒. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 ทั้งนี้ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทำงรำชกำร 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๔  สิงหำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
                                                               (นำยชำย  จันทร์งำม) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน  



 
ก าหนดการ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ ลานโดมสามัคคีภิรมย์ 

******************************************************************************** 
 
๐๗.๔๐ น.  - นักเรียนเข้ำแถวและท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 
 
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
๐๘.๐๕ น. - ครู บุคลำกรและนักเรียนพร้อมกันบริเวณพิธี ณ ลำนโดมสำมัคคีภิรมย์ 
  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ประธำนในพิธีมำถึงบริเวณพิธี        
    วงโยธวำทิตบรรเลงเพลงมหำฤกษ์ 
  - ผู้แทนนักเรียนวำงพำนพุ่มทอง พำนพุ่มเงิน 
  - ผู้แทนครูทุกกลุ่มสำระวำงพำนพุ่มทอง พำนพุ่มเงิน 
  - ประธำนในพิธีวำงพำนพุ่มทอง พำนพุ่มเงิน และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  
    หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ และกล่ำวค ำถวำยพระพรชัยมงคล 
  - ผู้แทนนักเรียนอ่ำนบทอำศิรวำทถวำยพระพรชัยมงคล 
  - ดนตรีบรรเลงพระสรรเสริญพระบำรมี  
  - กำรแสดงถวำยพระพร 
  - ประธำน ครู บุคลำกร และนักเรียน ลงนำมถวำยพระพร 
๐๘.๓๐ น. - เสร็จพิธี 
 
***การแต่งกาย - ข้ำรำชกำรครูและพนักงำนรำชกำร แต่งเครื่องแบบปกติขำว 
  - บุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งกำยชุดสุภำพ เสื้อสีฟ้ำ 
 
 
 
 
 
 
 


