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ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๑๒  / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต้อนรับผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
........................................................................ 

 

    ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ก าหนดจัดงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียน ในวาระด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน คือ นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์ ซึ่งได้รับค าส่ังแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน              
ราชวินิตบางเขน ตามค าส่ังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ี ๕๐/๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โดยก าหนดจัดงานต้อนรับในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร          
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
    ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
 ๑. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป  รองประธานกรรมการ  
  ๓. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   กรรมการและเลขานุการ   

หน้ำที่ ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม กรรมการแต่ละฝ่ายให้การด าเนินงาน    
          เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
      ๑. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางขนิษฐา  แปงมูล   รองประธานกรรมการ 

๓. ว่าท่ี ร.ต.วันดี   สร้างนานอก  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมการ 
  ๕. นายนพดล  เชิงศิริ   กรรมการ 
  ๖. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการ 
  ๗. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ  กรรมการ 

๘. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน  กรรมการ 
  ๙. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  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. ว่าท่ี ร.ต.ศุภกร   พรสว่างกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. วางแผน ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วย 
                         ความเรียบร้อย 
  ๒. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๓. จัดท าหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ๓. คณะกรรมกำรปฏิคมส่วนกลำง 
  ๑. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการ 
  ๔. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
  ๕. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์  กรรมการ 
  ๖. นายอนันต์  เช้ือชีลอง  กรรมการ 
  ๗. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ๑. ต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขนและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
  ๒. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ในการต้อนรับ อ านวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติ 
                         ท่ีมาร่วมงาน 
  ๓.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน 
๑. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมการ 
๔. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  กรรมการ  
๕. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  กรรมการ 
๖. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 



๓ 

 
๗. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี   กรรมการ 
๘. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานต์ิ  กรรมการ 
๙. นางนิตยา  ปัญจากุล  กรรมการ 
๑๐. นายรชฏ  เจริญวิริยะภาพ  กรรมการ 
๑๑. นางสาวธัญจิรา จุนทวิเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่  ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
  ๒. รับลงทะเบียนของท่ีระลึกจากแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
  ๓. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานในการเชิญแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๕.  คณะกรรมกำรปฏิคมบนหอประชุม  
  ๑. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์  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. นางศิโรรัตน ์ เรืองคง   กรรมการ 
  ๑๑. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา  กรรมการ 
  ๑๒. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี  กรรมการ 
  ๑๓. นางสาววันทนีย ์ สิงห์แก้ว   กรรมการ 
  ๑๔. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที่   ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร 
   ๒. รับลงทะเบียนของท่ีระลึกจากแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
   ๓. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานในการเชิญแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
  ๑. นางวรัญญา  ยอดกระโหม  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางรัถญา  ค าแพง   กรรมการ 

๔. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 



๔ 

 
๕. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  กรรมการ 
๖. นางสาวนูรีดา  มะลี   กรรมการ 

๗. นางศิริรัตน ์  บุญสนอง  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมน้ าด่ืมและของว่างในการต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงวงโยธวำทิต 
  ๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นายไตรภพ  สุทธกุล   กรรมการ 
  ๔. นายชัยวัฒน ์  ทองสะอาด  กรรมการ 
  ๕. นายกิติศักดิ์  บุญสุข   กรรมการ 
  ๖. นางวรัญญา  ยอดกระโหม  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงในการด าเนินงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติ 
  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกรและพิธีกำร 

๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ 

๒. นางสุธาดา  ศิริกุล   รองประธานกรรมการ 

๓. นายจารุพงศ์  กวางษี   กรรมการ 

๔. นางสาวกนกวรรณ   เช้ือวงษ์   กรรมการ 

๕. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ ๑. วางแผน ก าหนดขั้นตอน ล าดับพิธีการในการด าเนินงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียน 
  ๒. เป็นพิธีกรในการด าเนินงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียน ให้เป็นไปตามก าหนดการท่ีวางไว ้
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งสถำนที่ 
๑. ว่าท่ีร้อยตรี ศุภกร   พรสว่างกุล  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจตุรพร   มาลารัตน์  รองประธานกรรมการ 

๓. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
๔. นายปิยะ  พันชนะ   กรรมการ 

๕. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการ 

๖. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมการ 
๗. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 

๘. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 

๙. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 



๕ 

 
๑๐. นางสาวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
๑๑. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์  กรรมการ 

๑๒. นางสาวพิสมัย   ดวงพิมาย  กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ีบริเวณหอประชุมจักรินทร์สิรินทร 

  ๒. จัดเตรียมเก้าอี้ส าหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 

  ๓. จัดโต๊ะส าหรับลงทะเบียนของท่ีระลึกส าหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

  ๑. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ ์  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  รองประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาววนาภรณ์ มีโถ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง  กรรมการ 
  ๕. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. อ านวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เสนอฝ่ายบริหาร 
  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

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. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวตลอดการจัดงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียน 

  ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจร และรักษำควำมปลอดภัย 

๑. ว่าท่ีร้อยตรี ศุภกร   พรสว่างกุล  ประธานกรรมการ 

   ๒. นายนพดล  เชิงศิริ   รองประธานกรรมการ 

๓. ว่าท่ีร้อยตรี วันดี สร้างนานอก  กรรมการ 

๔. นายธีรณ์  จันทิภาณุวัฒน์  กรรมการ 

๕. นายพงศธร  อารีพันธุ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมป้ายจราจรบอกเส้นทาง และอ านวยความสะดวกในการจอดรถแขกผู้มีเกียรติ                   
                     ท่ีมาร่วมงาน 

  ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 



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. ด าเนินการตามมาตรการการคัดกรองของโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19)                   
  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นายปิยะ  พันชนะ   ประธานกรรมการ 

๒. ว่าท่ีร้อยตรีวันดี สร้างนานอก  รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการ 

๔. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์  กรรมการ 
๕. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง  กรรมการ 

๖. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 

๗. นายนพดล  เชิงศิริ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ๑. จัดท าแบบประเมินการงานต้อนรับผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 ๒. วิเคราะห์ สรุปผล และแปรผล 
 ๓. รายงานการประเมินการประชุมช้ันเรียน เสนอฝ่ายบริหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

  ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
        

 

(นางศศิพิมพ์  วรรณกูล) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 



๗ 

 
 

 
ก ำหนดกำร 

พิธีต้อนรบัและแสดงควำมยนิดี 
ผู้อ ำนวยกำรธญัวิชญ์ ไตรรตัน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินติบำงเขน  

วันพฤหัสบดีที่ 11 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2564  
ณ หอประชุมจกัรนิทร์สิรนิธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ  

 

เวลา 08.00 – 09.00 น. -  ผู้อ านวยการเดินทางมาถึง (รับรองห้องผู้อ านวยการโรงเรียน)  
เวลา 09.09 – ๑๐.๑๙ น. -  ผู้อ านวยการสักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ าโรงเรียนและถ่ายภาพบริเวณ 
                      ด้านหน้าโรงเรียน  
             -  วงโยธวาฑิต คณะกรรมการนัดเรียนต้ังแถวหน้าห้องกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
กิจกรรมต้อนรับ 
เวลา 09.30 – ๑๐.๕๐ น.   -  แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนของท่ีระลึกบนหอประชุม 
เวลา ๑๐.๕0 – ๑๑.๐๐ น. -  ผู้อ านวยการและแขกผู้มีเกียรติ เดินทางมาถึงหอประชุมฯ  
    -  เปิด VTR ประวัติโรงเรียน 
    -  กล่าวประวัติผู้อ านวยการ 
    -  เริ่มพิธี วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  -  พิธีกรเชิญผู้อ านวยการขึ้นบนเวที  
  -  พิธีกรเชิญผู้ใหญ่ กล่าวส่งตัวและมอบของท่ีระลึกบนเวที  
  -  พิธีกรเชิญ รศ.ดร.ไสว ฟักขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

   ขั้นพื้นฐานขึ้นบนเวที พร้อมมอบเส้ือสูทโรงเรียน และกล่าวต้อนรับ  
   กล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี  

 -  แขกผู้มีเกียรติมอบของท่ีระลึก 
 -  พิธีกรเชิญ รองศศิพิมพ์ วรรณกูล พร้อมรองท้ัง 2 ท่าน ขึ้นบนเวที  
    มอบของท่ีระลึก แสดงความยินดีแด่ผู้อ านวยการ  
   -  พิธีกรเชิญผู้อ านวยการกล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ  

  ท่ีมาร่วมงาน  
 -  ผู้อ านวยการร่วมถ่ายภาพ  

 -  เสร็จพิธี  
 


