คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่
/ ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน “๓๒ ปี รำชวินิตบำงเขน”
........................................................
เนื่องจากวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อเป็นการ
น้อมราลึกถึง ผู้มีพระคุณของโรงเรียนที่ได้เสียสละบริจาคที่ดิน ผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เชิดชูเกียรติคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสาเร็จสมควรยกย่องเชิดชูให้ปรากฏแก่สาธารณะ
โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงกาหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๗(๔)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
กรรมการ
๔. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
กรรมการ
๕. นายนิติกร
ระดม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวก ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ
๒. นางปนัดดา
บุญตานนท์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการ
๔. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๕. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๖. นางพนิดา
สาระรักษ์
กรรมการ
๗. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการ
๘. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๙. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๑๐. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ

๒
๑๑. นางสาวจุติกาญจน์
สุวรรณธาดา
กรรมการ
๑๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๑๓. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. วางแผน กาหนดรูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒. ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๓. จัดทาหนังสือเชิญประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนดีเด่น
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการ
๔. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๕. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๖. นางพนิดา
สาระรักษ์
กรรมการ
๗. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการ
๘. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๙. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๑๐. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๑๑. นางสาวจุติกาญจน์
สุวรรณธาดา
กรรมการ
๑๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๑๓. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๑๔. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๑๕. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๑๖. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการ
๑๗. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๑๘. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
กรรมการ
๑๙. นางสาวสกุณา
วิเศษพงษ์
กรรมการ
๒๐. นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมการ
๒๑. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๒๒. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
๒๓. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๒๔. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการและเลขานุการ

๓
หน้าที่
๑. คัดเลือก พิจารณา เสนอรายชื่อ นักเรียนที่มีคุณสมบัตินักเรียนดีเด่นตามระเบียบโรงเรียนราชวินิต
บางเขน ว่าด้วยการคัดเลือกนักเรียนดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
๑. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมละออ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
รองประธานกรรมการ
๓. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๔. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดทาใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ เสนอผู้อานวยการพิจารณาลงนาม
๒. จัดทาประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่องรายชื่อนักเรียนดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ เสนอผู้อานวยการ
พิจารณาลงนาม
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยคัดเลือกโล่เชิดชูเกียรติ
๑. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวทศรัตณ์
สุวรรณรัตน์
กรรมการ
๔. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
๕. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมรายชื่อ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส ประจาปี ๒๕๖๒
๒. จัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส ประจาปี ๒๕๖๒
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยวงโยธวำทิต ดนตรีไทย และกำรแสดง
๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
กรรมการ
๓. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงต้อนรับประธานในพิธี
๒. จัดเตรียมดนตรีไทยบรรเลง ในพิธีรับโล่และเกียรติบัตร
๓. จัดเตรียมการแสดงในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
๑. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
๒. นายอนุรุธ
เจือจันทร์
รองประธานกรรมการ
๓. นายเสน่ห์
ธิอาจารย์
กรรมการ
๔. นายอนันต์
พุ่มพันธ์วงศ์
กรรมการ
๕. นายพงศธร
อารีพันธุ์
กรรมการ
๖. นายธีรณ์
จันทิภานุวัฒน์
กรรมการ
๗. นายพีรยุทธ
บรรเทาวงษ์
กรรมการ
๘. นางสาวนวลละออ
เอี่ยมละออ
กรรมการ
๙. นางศิริพร
เวชภูติ
กรรมการ
๑๐. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมการ
๑๑. นางนิลวรรณ
กองเงิน
กรรมการ
๑๒. นางสังวาลย์
ยรรยงค์
กรรมการ
๑๓. นางภาวนา
จึงตระกูล
กรรมการ
๑๔. ช่างครุภัณฑ์ทุกคน
กรรมการ
๑๕. นายนคร
ชูสอนสาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา พระครูสุวรรณสุทธารมย์ และคุณย่าผัน คาจงจิตร
๒. ติดตัวอักษรบนเวที
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๒ ปี
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓. จัดเตรียมโต๊ะแท่นพิธีสาหรับสักการะผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน
๔. จัดเตรียมชุดรับรองประธาน จัดเก้าอี้แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม
๑. นางสาวลวิตรา
วรวาท
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๔. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๕. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
กรรมการ
๖. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
กรรมการ
๗. นางสาวอภิญญา
ขาอินทร์
กรรมการ

๕
๘. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๙. ช่างครุภัณฑ์และแม่บ้านทุกคน
กรรมการ
๑๐. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าเวที ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
๒. นายพงศธร
อารีพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๔. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงที่เวทีหน้าเสาธง ให้พร้อมในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. บันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวเก็บข้อมูลตลอดการดาเนินกิจกรรม เพื่อการประกันคุณภาพ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
๑. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๔. นางปนัดดา
บุญตานนท์
กรรมการ
๕. นางจิรฐา
แก้วทรงพล
กรรมการ
๖. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมการ
๗. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมน้าดื่มในการต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
๑. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
รองประธานกรรมการ
๓. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๔. นางกัญญารัตน์
สารบูรณ์
กรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา
ปาติสัตย์
กรรมการ
๖. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการและเลขานุการ

๖
หน้าที่

๑๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
หน้าที่

๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ในการต้อนรับ อานวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติ
ที่มาร่วมงาน
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการในการเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีอุปการคุณที่มาร่วมงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร
นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ

๑. วางแผนกาหนดขั้นตอนกิจกรรมเทิดทูนผู้มีพระคุณ กิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
นักเรียนดีเด่น
๒. จัดเตรียมคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิด
๓. เป็นพิธีกรในการดาเนินกิจกรรม
๔. ฝึกซ้อมนักเรียน ในการอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และประวัติคุณย่าผัน คาจงจิตร
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยซักซ้อม และควบคุมดูแลนักเรียน
๑. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
ประธานกรรมการ
๒. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๔. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๕. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการ
๖. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
กรรมการ
๗. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๘. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๙. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
๑๐. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
๑๑. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการ
๑๒. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๑๓. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ

๗
๑๔. นายสาพันธุ์
กระจ่าง
กรรมการ
๑๕. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ควบคุม ดูแลนักเรียนในพิธีให้มีระเบียบ สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. ฝึกซ้อม คณะกรรมการนักเรียนอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแท่นเกียรติยศบนเวที
๓. ฝึกซ้อม ควบคุม กากับ ดูแลนักเรียนเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ
๔. จัดเตรียมเกียรติบัตรสาหรับมอบในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
ประธานกรรมการ
๒. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการ
๔. นางสาวพัชราภรณ์
อุทรักษ์
กรรมการ
๕. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. อานวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการดาเนินงาน
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๔. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมเครื่องมือ หรือแบบสอบถามครูและนักเรียนที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. จัดทารูปเล่มการดาเนินกิจกรรมและผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ได้รับคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

๘

๐๗.๕๐ น.

กำหนดกำรวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๒
ณ สนำมโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
...................................................................................
- กิจกรรมหน้าเสาธง

๐๘.๑๕ น.

- ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธีมาถึง
(วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

๐๘.๒๐ น.
๐๘.๓๐ น.

- พิธีอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแท่นเกียรติยศบนเวที
- ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และประวัติคุณย่าผัน

๐๘.๔๐ น.

คาจงจิตร
- ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กล่าวสุนทรพจน์และมอบธงโรงเรียน

๐๘.๕๐ น.

- ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รับธงโรงเรียน
- ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นานักเรียนกล่าวคาปฏิญาณและร่วมร้องเพลงประจา
สถาบัน

๐๙.๐๐ น.

- การแสดงชุด “พราวชมพู”

๐๙.๑๐ น.

- ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
- ประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้อานวยการและครูอาวุโส
- ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนเรียนดี
ประเภทนักเรียนสร้างชื่อเสียง ประเภทนักเรียนผู้นา และประเภทนักเรียนจิตอาสา

๑๐.๐๐ น.

- ประธานกล่าวให้โอวาท

๑๐.๑๐ น.

- ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ
และธงเกียรติยศกลับ
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ :

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมเสื้อราชวินิตสัมพันธ์สีเหลืองและสูทโรงเรียนราชวินิตบางเขน
- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน

