๑

คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนต้อนรับผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
........................................................................
ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ก าหนดจัดงานต้อ นรับผู้อานวยการโรงเรียน ในวาระดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการโรงเรี ยน คือ นายธั ญวิช ญ์ ไตรรัตน์ ซึ่ง ได้รับ คาสั่ง แต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ ง ผู้อ านวยการโรงเรีย น
ราชวินิตบางเขน ตามคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๕๐/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โดยก าหนดจั ดงานต้อนรั บในวั นพฤหั สบดีที่ ๑๑ กุ มภาพั นธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุ มจั กริ นทร์ สิ ริ น ธร
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)
แห่ง พระราชบั ญญั ติระเบี ยบบริห ารราชการ กระทรวงศึก ษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวั นที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่ง ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
๑. นางศศิพิมพ์
วรรณกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายพลพีระ
วงศ์พรประทีป
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวรัศมี
วงวิลัย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา เสนอแนะ อานวยความสะดวก กากับ ติดตาม กรรมการแต่ละฝ่ายให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นางสาวรัศมี
๒. นางขนิษฐา
๓. ว่าที่ ร.ต.วันดี
๔. นางสาวจันทร์ทิพย์
๕. นายนพดล
๖. นางสาวดวงดาว
๗. นายสืบตระกูล
๘. นางสาวบุณฑริกา
๙. นางจิตติญา

วงวิลัย
แปงมูล
สร้างนานอก
ทวีสินธิสุทธิ์
เชิงศิริ
คุ้มภัย
เตียประเสริฐ
จุลวาทิน
กล่อมเจ๊ก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒
๑๐. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการ
๑๑. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
กรรมการ
๑๒. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๑๓. นางสาวภัทรสุดา หนองกก
กรรมการ
๑๔. นายปิยะ
พันชนะ
กรรมการ
๑๕. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี
กรรมการ
๑๖. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมการ
๑๗. นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการ
๑๘. นายชัยวัฒน์
ทองสอาด
กรรมการ
๑๙. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผน กาหนดรูปแบบ ขั้นตอนการดาเนินงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนให้ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียน
๓. จัดทาหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมกำรปฏิคมส่วนกลำง
๑. นางศศิพิมพ์
วรรณกูล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี
กรรมการ
๔. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว
กรรมการ
๕. นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมการ
๖. นายอนันต์
เชื้อชีลอง
กรรมการ
๗. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ในการต้อนรับ อานวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน
๑. นายพลพีระ
๒. นางสาวกรรณิกา
๓. นายอนุรักษ์
๔. นางสุกรานต์
๕. นางสาวพิสมัย
๖. นางสาวธิดามาศ

วงศ์พรประทีป
ไทยใจอุ่น
สวัสดี
มหาสารินันทน์
ดวงพิมาย
สิงห์ธวัช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๗. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๘. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
กรรมการ
๙. นางนิตยา
ปัญจากุล
กรรมการ
๑๐. นายรชฏ
เจริญวิริยะภาพ
กรรมการ
๑๑. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร
๒. รับลงทะเบียนของที่ระลึกจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๓. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานในการเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมกำรปฏิคมบนหอประชุม
๑. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการ
๔. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๕. นางสาวรวิพร
พรมไชย
กรรมการ
๖. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
๗. นางสาววนาภรณ์
มีโถ
กรรมการ
๘. นางสาวกรรณิการ์ ใยมะเริง
กรรมการ
๙. นางสาวศิริพร
ชาวนาวัง
กรรมการ
๑๐. นางศิโรรัตน์
เรืองคง
กรรมการ
๑๑. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา
กรรมการ
๑๒. นายวิชิตพล
จันทร์จงปราณี
กรรมการ
๑๓. นางสาววันทนีย์ สิงห์แก้ว
กรรมการ
๑๔. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๕. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร
๒. รับลงทะเบียนของที่ระลึกจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๓. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายดาเนินงานในการเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
๑. นางวรัญญา
๒. นางสาวจตุรพร
๓. นางรัถญา
๔. นางสาวดวงพร

ยอดกระโหม
มาลารัตน์
คาแพง
ปราบคช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔
๕. นางสาวสุภาพร
ชวนมงคลเจริญ
กรรมการ
๖. นางสาวนูรีดา
มะลี
กรรมการ
๗. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมน้าดื่มและของว่างในการต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงวงโยธวำทิต
๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
๓. นายไตรภพ
สุทธกุล
กรรมการ
๔. นายชัยวัฒน์
ทองสะอาด
กรรมการ
๕. นายกิติศักดิ์
บุญสุข
กรรมการ
๖. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงในการดาเนินงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกรและพิธีกำร
๑. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
๒. นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๔. นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
กรรมการ
๕. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผน กาหนดขั้นตอน ลาดับพิธีการในการดาเนินงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียน
๒. เป็นพิธีกรในการดาเนินงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียน ให้เป็นไปตามกาหนดการที่วางไว้
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่
๑. ว่าที่ร้อยตรี ศุภกร พรสว่างกุล
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
๓. นางขนิษฐา
แปงมูล
๔. นายปิยะ
พันชนะ
๕. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
๖. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
๗. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
๘. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
๙. นายพงศ์นที
คงถาวร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕
๑๐. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมการ
๑๑. นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการ
๑๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่บริเวณหอประชุมจักรินทร์สิรินทร
๒. จัดเตรียมเก้าอี้สาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๓. จัดโต๊ะสาหรับลงทะเบียนของที่ระลึกสาหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววนาภรณ์
มีโถ
กรรมการ
๔. นางสาวศิริพร
ชาวนาวัง
กรรมการ
๕. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. อานวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการดาเนินงาน
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เสนอฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
๒. นายไตรภพ
สุทธกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นักเรียนฝ่ายโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๔. นายชัยวัฒน์
ทองสอาด
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องฉาย Projector และ Computer ให้พร้อม
๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดการจัดงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และรักษำควำมปลอดภัย
๑. ว่าที่ร้อยตรี ศุภกร พรสว่างกุล
ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล
เชิงศิริ
รองประธานกรรมการ
๓. ว่าที่ร้อยตรี วันดี
สร้างนานอก
กรรมการ
๔. นายธีรณ์
จันทิภาณุวัฒน์
กรรมการ
๕. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมป้ายจราจรบอกเส้นทาง และอานวยความสะดวกในการจอดรถแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล
๑. นางญาณิศา
จันทะแจ่ม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาววาสนา
ศรีวิริยานุภาพ
กรรมการ
๔. นางสาวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมการ
๕. นางสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงาน
๒. วัดอุณภูมิร่างกายผู้เข้าร่วมงาน และติดสติกเกอร์
๓. ดาเนินการตามมาตรการการคัดกรองของโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19)
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. นายปิยะ
พันชนะ
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรีวันดี
สร้างนานอก
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์
กรรมการ
๕. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
กรรมการ
๖. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๗. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบประเมินการงานต้อนรับผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒. วิเคราะห์ สรุปผล และแปรผล
๓. รายงานการประเมินการประชุมชั้นเรียน เสนอฝ่ายบริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางศศิพิมพ์ วรรณกูล)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

๗

กำหนดกำร
พิธีต้อนรับและแสดงควำมยินดี
ผู้อำนวยกำรธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินติ บำงเขน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรนิ ธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.09 – ๑๐.๑๙ น.

กิจกรรมต้อนรับ
เวลา 09.30 – ๑๐.๕๐ น.
เวลา ๑๐.๕0 – ๑๑.๐๐ น.

- ผู้อานวยการเดินทางมาถึง (รับรองห้องผู้อานวยการโรงเรียน)
- ผูอ้ านวยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาโรงเรียนและถ่ายภาพบริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียน
- วงโยธวาฑิต คณะกรรมการนัดเรียนตั้งแถวหน้าห้องกลุ่มบริหารทั่วไป
-

แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนของที่ระลึกบนหอประชุม
ผู้อานวยการและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาถึงหอประชุมฯ
เปิด VTR ประวัติโรงเรียน
กล่าวประวัติผู้อานวยการ
เริ่มพิธี วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
พิธีกรเชิญผู้อานวยการขึ้นบนเวที
พิธีกรเชิญผู้ใหญ่ กล่าวส่งตัวและมอบของที่ระลึกบนเวที
พิธีกรเชิญ รศ.ดร.ไสว ฟักขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขึ้นบนเวที พร้อมมอบเสื้อสูทโรงเรียน และกล่าวต้อนรับ
กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี
แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก
พิธีกรเชิญ รองศศิพิมพ์ วรรณกูล พร้อมรองทั้ง 2 ท่าน ขึ้นบนเวที
มอบของที่ระลึก แสดงความยินดีแด่ผู้อานวยการ
พิธีกรเชิญผู้อานวยการกล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
ผู้อานวยการร่วมถ่ายภาพ
เสร็จพิธี

