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ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี    118 / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประดับเขม็ตรำสัญลักษณ์พระมหำพิชัยมงกุฎ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
............................................... 

     ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนได้ก ำหนดให้มีพิธีประดับเข็มตรำสัญลักษณ์พระมหำพิชัยมงกุฎ แก่นักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ วันจันทร์ท่ี ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ วันจันทร์ท่ี ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
เวลำ ๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓)           
พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ          
ในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นำยธัญวิชญ ์ ไตรรัตน ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงศศิพิมพ์ วรรณกูล รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำยชัชวำล พฤกษ์พงศ์พันธ ์ กรรมกำร 
 ๔.  นำยพลพีระ วงศ์พรประทีป กรรมกำร  
 ๕.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับติดตำมกรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ด ำเนินงำน 
   เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  

  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงวรญัญำ ยอดกระโหม กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
 ๕.  นำยนพดล   เชิงศิริ กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำวธิดำมำศ สิงห์ธวัช กรรมกำร 
 ๙.  นำยอนุรักษ ์ สวัสดี กรรมกำร 
 ๑๐.  นำงจุติพร เมฆบุตร กรรมกำร 
 ๑๑.  นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำร 
 ๑๒. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก กรรมกำร 

/๑๔.นำงสำวสุภัสสร... 
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 ๑๔. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 
 ๑๕. นำยไตรภพ สุทธกุล กรรมกำร 
 ๑๖. นำยพงศธร อำรีพันธุ ์ กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง กรรมกำร  
  ๑๘. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล กรรมกำร 
  ๒๐. นำยวรพันธ ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
  ๒๒. นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ กรรมกำร 
 ๒๓. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย กรรมกำร 
 ๒๔. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก กรรมกำร 
 ๒๕. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
 ๒๖. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน กรรมกำร 
 ๒๗. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 หน้าที่ ๑. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำท่ีต่ำง ๆ 
   ๒. จัดท ำเอกสำรกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดพิธี 
   ๓. แก้ไขปัญหำ ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 

  ๓. คณะกรรมการประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฎ 
 ๑. นำงสำวรัศมี วงวิลัย ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวขวัญใจ  ภำสพันธุ์  กรรมกำร 
 ๔. นำยฐิติวัฒน์  ผำสุขเมือง  กรรมกำร 
 ๕. นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน กรรมกำร 
 ๖. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์ กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวศิริพร  ชำวนำวัง กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวนภำเพ็ญ  ภูหำด กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวประภำภรณ์  ณ พัทลุง กรรมกำร 
 ๑๑. นำงธนิดำ  กุรุพินท์พำณิชย์ กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสำวขวัญเรือน  มุ่งผลกลำง กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
 ๑๕. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน กรรมกำร 
 ๑๖. นำงสำวดวงพร  ปรำบคช กรรมกำร 

/๑๗.นำงสำวนันธิดำ… 
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 ๑๗. นำงสำวนันธิดำ  อัปมะโต กรรมกำร 
 ๑๘. นำยณฐภณ  สิริอิสรำ กรรมกำร 
 ๑๙. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี  สร้ำงนำนอก กรรมกำร 
 ๒๐. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว กรรมกำร 
 ๒๑. นำงสำวถิรญำ  มิตรมงคลยศ กรรมกำร 
 ๒๒. นำยบุญวัตร  เมฆรัศมีธร กรรมกำร 
 ๒๓. นำงสำวสุภัสสร  จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 
 ๒๔. นำงสำววนัฐชำ  จุ้ยจ่ัน กรรมกำร 
 ๒๕. นำงสำวบุณฑริกำ  จุลวำทิน กรรมกำร 
 ๒๖. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ กรรมกำร 
 ๒๗. นำยมนระวี  ศักดิ์ธนำกุล กรรมกำร 
 ๒๘. นำยนคร  ชูสอนสำย กรรมกำร 
 ๒๙. นำงจุติพร  เมฆบุตร กรรมกำร 
 ๓๐. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย กรรมกำร 
 ๓๑. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก กรรมกำร 
 ๓๒. นำงสำวเปรมจิต  จันนุช กรรมกำร  
 ๓๓. นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี กรรมกำร 
 ๓๔. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. หัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำฝึกซ้อม ควบคุมดูแล พิธีประดับเข็มสัญลักษณ์พระมหำพิชัยมงกุฎ 
    ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
   ๒. ก ำกับดูแลนักเรียนระหว่ำงกำรท ำกิจกรรม 
  ๓. ร่วมประดับเข็มให้นักเรียน 
   ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรฝึกซ้อมและในวันพิธีกำรให้เป็นไปด้วยควำม 
    เรียบร้อย 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ๔. คณะกรรมการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ 
   ๑.  นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
  ๒.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
  ๓.  นำยนพดล เชิงศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมขบวนอันเชิญตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
   ๑. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก กรรมกำร 

/๔. นำงสำวสุภัสสร... 
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  ๔. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 
   ๕. นักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะต้ัง พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระมหำพิชัยมงกุฎ แท่น 
    ประดับธง และพำนเข็มตรำสัญลักษณ์พระมหำพิชัยมงกุฎ จ ำนวน 10 พำน 
   ๒. จัดเก้ำอี้ส ำหรับครู และนักเรียน 
  ๓. ประดับตกแต่งสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มตรำพระมหำพิชัยมงกุฎให้สวยงำม 
   ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

  ๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร 
   ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสุธำดำ ศิริกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์ กรรมกำร 
  ๕. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงควำมส ำคัญของพิธีประดับเข็มพระมหำพิชัยมงกุฎ 
   ๒. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในกำรด ำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมข้ันตอนท่ีก ำหนด 
   ๓. เป็นพิธีกรในพิธีประดับเข็มพระมหำพิชัยมงกุฎ 
  ๔. จัดซ้อมนักเรียน และอธิบำยข้ันตอนพิธีกำรประดับเข็มพระมหำพิชัยมงกุฎเพื่อควำมเรียบร้อย 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๗. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
   ๑.  นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำยไตรภพ สุทธกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด กรรมกำร 
  ๔. นักเรียนช่วยงำนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  หน้าที่  ๑. ติดต้ังเครื่องเสียงส ำหรับใช้ในงำนพิธีประดับเข็มพระมหำพิชัยมงกุฎ 
   ๒. บันทึกภำพกิจกรรมพิธีประดับเข็มพระมหำพิชัยมงกุฎ 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
   

  ๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
  ๑. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ  ประธำนกรรมกำร  
  ๒. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์  รองประธำนกรรมกำร  
  ๓. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย  กรรมกำร  
  ๔. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก  กรรมกำร  
  ๔. นำงสำวอรัญญำ  จันทร์จ ำเรือน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

/หน้ำท่ี 
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 หน้าที่  ๑. ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  
   ท้ังนี้  ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี   
แก่ทำงรำชกำร   
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

              (นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน)์ 
               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
 

ก าหนดการพิธปีระดบัเข็มตราสญัลกัษณโ์รงเรียน 

ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๕ วันจนัทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ ๔ วันจนัทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

************** 
เวลำ ๑๕.๒๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ ขึ้นหอประชุมพร้อมกัน นั่งแยกชำยหญิง 

เวลำ ๑๕.๔๕ น.  ประธำนในพิธีมำถึงหอประชุม  
เวลำ ๑๕.๕๐ น.  ชมวีดิทัศน์ประวัติ และควำมส ำคัญของพระมหำพชัิยมงกุฎ 

เวลำ ๑๕.๕๕ น.  ขบวนอัญเชิญพระมหำพิชัยมงกุฎ และเชิญเข็มตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

เวลำ ๑๖.๐๕ น.  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไปกล่ำวรำยงำน 

เวลำ ๑๖.๑๐ น.   ท ำพิธีประดับเข็มตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

เวลำ ๑๖.๔๕ น.  ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำปฏิญำณตน และร้องเพลงมำร์ชรำชวินิตบำงเขน  

เวลำ ๑๖.๕๕ น.  ประธำนให้โอวำทแก่นักเรียน 

เวลำ ๑๗.๐๐ น.  เสร็จพิธี  
 

หมายเหตุ - เรียนเชิญครูที่ปรึกษำช้ัน ม.๔ และ ม.๕ ทุกท่ำนร่วมพิธ ี

  - ครูข้ำรำชกำรแต่งกำยชุดข้ำรำชกำร 

  - ครูอัตรำจ้ำงและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งกำยชุดสูทโรงเรียน 

  - นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน 

  - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 


