
 

 
 

 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๓๔  / ๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
........................................................................ 

 
    ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ก ำหนดจัดงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในวำระด ำรงต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน คือ นำยกฤษดำ สิมมะโน และนายกฤติน  ธีระภักดีธรากุล ซึ่งได้รับค ำส่ังแต่งต้ังให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ตำมค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒
โดยอนุมัติ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร ในกำรประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภำพันธ์
๒๕๖๖ ในวันศุกร์ท่ี ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิม
พระเกียรติ ๔๘ พรรษำ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
    ท้ังนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)          
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ กรกฎำคม ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๒  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑. นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน           ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล  รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรและ  
งบประมำณ     รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยชัชวำล พฤกษ์พงศ์พันธ์   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป   กรรมกำรและเลขำนุกำร     
หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ติดตำม กรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้กำรด ำเนินงำน    
          เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
      ๑. นำยชัชวำล  พฤกษ์พงศ์พันธ์    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   กรรมกำร 

๔. นำงสำวสมใจ  ภัทรพงศำนต์ิ  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  กรรมกำร 
  ๗. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำร 
  ๘. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมกำร  
  ๙. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวฐิติพร พูลสวัสด์ิ  กรรมกำร 

๑๑. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร 
 

/๑๒. นำงสำววนัฐชำ... 
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  ๑๒. นำงสำววนัฐชำ จุ้ยจ่ัน   กรรมกำร 
  ๑๓. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน  กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำววรกมล ศรสิทธิ   กรรมกำร 
  ๑๕. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก  กรรมกำร 
  ๑๖. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   กรรมกำร 
  ๑๗. นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช   กรรมกำร 
  ๑๘. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  กรรมกำร  
            ๒๐. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. วำงแผน ก ำหนดรูปแบบ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนให้ด ำเนิน        
                         ไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  ๒. ประชุมช้ีแจงคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

  ๓. คณะกรรมการปฏิคม 
  ๑. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  กรรมกำร 
  ๔. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวอำรียำ บุตรอุดร   กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกมลชนก กัลยำ   กรรมกำร 
  ๗. นำงสำววรรนิศำ เสนำบุตร  กรรมกำร 
  ๘. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน  กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวมนัสวี  วงค์มะเริง  กรรมกำร  
  ๑๐. นำงสำวนันทิดำ อัปมะโต   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนและแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
  ๒. จัดเตรียมเข็มกลัดดอกไม้ ส ำหรับติดให้รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
  ๓. จัดเตรียมของไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ ำโรงเรียน 
  ๔. จัดเตรียมอำหำรว่ำงส ำหรับแขกผู้มีเกียรติ  

๕. ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรในกำรต้อนรับ อ ำนวยควำมสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติ 
                         ท่ีมำร่วมงำน 
  ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
๑. นำยชัชวำล  พฤกษ์พงศ์พันธ์    ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงรัถญำ  ค ำแพง   กรรมกำร 

๔. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   กรรมกำร 

๖. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  กรรมกำร 
 

/๗. นำยอนุรักษ์... 
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  ๗. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมกำร 
  ๘. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร  
  ๙. นำงสำววรกมล ศรสิทธิ   กรรมกำร 
  ๑๐. นำยณัฐพล  วงศ์ฟู   กรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช   กรรมกำร 
  ๑๒. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำวธัญจิรำ จุนทวิเทศ  กรรมกำร  
            ๑๔. นำงสำววนัฐชำ จุ้ยจ่ัน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร         
  ๒. ท ำเอกสำรรับลงทะเบียน 

๓. รับลงทะเบียนของท่ีระลึกจำกแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
  ๔. จัดล ำดับของท่ีระลึก เพื่อควำมสะดวกในกำรมอบ 
  ๕. น ำของท่ีระลึกไปเก็บยังห้องรองผู้อ ำนวยกำรของแต่ละกลุ่มงำน 

๖. ประสำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำนในกำรเชิญแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
  ๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๕. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  ๑. นำงสำวประภำพร กุลวงษ ์   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์  กรรมกำร 

๔. นำงรัถญำ  ค ำแพง   กรรมกำร 

๕. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง   กรรมกำร 

๖. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   กรรมกำร 

๗. นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์  กรรมกำร 

๘. นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ  กรรมกำร 

๙. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว  กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ ำด่ืมและของว่ำงในกำรต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 
  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น  กรรมกำร 

๔. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  กรรมกำร 

๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมกำร 

๖. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. วำงแผน ก ำหนดขั้นตอน ล ำดับพิธีกำรในกำรด ำเนินงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๒. เป็นพิธีกรในกำรด ำเนินงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ให้เป็นไปตำมก ำหนดกำรท่ีวำงไว้ 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

/๗. คณะกรรมการ... 
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 ๗. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ 
๑. นำยชัชวำล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยวรพันธ ์  สิทธิเสรี   รองประธำนกรรมกำร 

๓. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล  กรรมกำร 

๔. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี   กรรมกำร 

๕. นำยอนุรักษ ์  สวัสดี   กรรมกำร 

๖. นำงสำวประภำพร กุลวงษ ์   กรรมกำร     

๗.  นำงสำวพรปรีญำ เท่ียงพูนวงศ์  กรรมกำร 

๘. นำงสำวมนัสวี  วงค์มะเริง  กรรมกำร   
๙.  แม่บ้ำนและนักกำรภำรโรงทุกคน  กรรมกำร 

๑๐. นำงสำวพิชญ์สินี รักสัตย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้าที่ ๑. จัดเตรียมและตกแต่งสถำนท่ีบริเวณหอประชุมจักรินทร์สิรินทรและซุ้มถ่ำยภำพ 

  ๒. จัดเตรียมเก้ำอี้ส ำหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 

  ๓. จัดโต๊ะส ำหรับลงทะเบียนของท่ีระลึกส ำหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมำร่วมงำน 

  ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

  ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๑. นำยวสันต์  วรรณพฤกษ์  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวพิชญ์สินี รักสัตย์   รองประธำนกรรมกำร 

๓. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม  กรรมกำร 

๔. นำยอนุรักษ์  สวัสดี   กรรมกำร 

๕. นำยไตรภพ  สุทธกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องฉำย Projector และ Computer ให้พร้อม 

  ๒. จัดท ำวีดิทัศน์แนะน ำโรงเรียน 
  ๓. จัดท ำวีดิทัศน์ น ำเสนอประวัติและผลงำน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
  ๔. จัดท ำป้ำยต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๕. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคล่ือนไหวตลอดกำรจัดงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

  ๖. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

  ๗. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

  ๑. นำงศศิพิมพ์  วรรณกูล  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี   กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวกมลชนก กัลยำ   กรรมกำร 

๗. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์  กรรมกำร 
๘. นำยอนุรักษ ์  ยั่งยืน   กรรมกำร 

  ๙. นำงสำววนำภรณ์ มีโถ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 

/หน้าที่... 



 
-๕- 

 
 หน้าที่ ๑. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำย งบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
  ๒. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน เสนอฝ่ำยบริหำร 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย       

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจราจร  และรักษาความปลอดภัย 

  ๑. ว่ำท่ีร้อยตรี ศุภกร   พรสว่ำงกุล  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยนพดล  เชิงศิริ   รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยวิชิตพล  จันทร์จงปรำณี  กรรมกำร 
  ๔. นำยพงศธร  อำรีพันธุ ์  กรรมกำร 
  ๕. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมป้ำยจรำจรบอกเส้นทำง และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจอดรถแขกผู้มีเกียรติท่ีมำ 
              ร่วมงำน 

  ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑. นำยอนุรักษ ์    สวัสดี   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยรชฏ  เจริญวิริยะภำพ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยรังสรรค์  เดิมประโคน  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำววรกมล ศรสิทธิ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

หน้าที่   ๑. จัดท ำแบบประเมินกำรงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๒. วิเครำะห์  สรุปผล และแปรผล 
 ๓. รำยงำนกำรประเมินกำรจัดงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเสนอฝ่ำยบริหำร ผู้มีส่วน   
     เกี่ยวข้องทรำบ 

  ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบังเกิด
ผลดีแก่ทำงรำชกำร 

 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๔  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

   
 

(นำยธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 

ก ำหนดกำรงำนต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
วันศุกร์ ท่ี 17 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ.2566 

ณ ห้องประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษำ โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. 

 
เวลำ 08.30 น.  - แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนและรับของว่ำง ณ ห้องประชุมจักรินทร์สิรินธร 
เวลำ 09.00 น.  - รองผู้อ ำนวยกำรสักกำระส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจ ำโรงเรียน 
 เวลำ 09.30 น.  - เปิดวีดิทัศน์แนะน ำโรงเรียน  

 - เปิดวีดิทัศน์ประวัติและผลงำน รองผู้อ ำนวยกำร  
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนนทรีวิทยำ กล่ำวส่งตัวรองผู้อ ำนวยกำร และมอบของท่ีระลึก

  - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลำง กล่ำวส่งตัวรองผู้อ ำนวยกำร และมอบ          
  ของท่ีระลึก  

    - ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน กล่ำวต้อนรับรองผู้อ ำนวยกำร และมอบ    
                                            ของท่ีระลึก 

- รองผู้อ ำนวยกำร กล่ำวขอบคุณ 
    - แขกผู้มีเกียรติและกลุ่มบริหำรงำน  4  ฝ่ำย ขึ้นมอบดอกไม้แสดงควำมยินดี  
เวลำ 12.00 น.  - เสร็จพิธี  
 

หมายเหตุ  แต่งกำยด้วยเส้ือสีชมพูสด ( วันประชุม ภ.ป.ร. ) สวมสูทโรงเรียน 
     ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 

 
 


