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ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินติบำงเขน 
ที่  ๒๑๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรอบรมโครงกำรจติอำสำ ๙๐๔ 
หัวข้อ “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย” 

…………………………………………………………………………….. 

                ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีนโยบำยขยำยผลโครงกำรจิตอำสำ ๙๐๔  ให้กับ 
ครูและนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒ ทุกโรงเรียน โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน จึงได้
ก ำหนดจัดกำรอบรมขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร 

           เพื่อให้กำรด ำเนินกำรอบรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑)                
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมำตรำ ๒๗(๔)                  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้อรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
  ๑. นำยชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธำนกรรมกำร 

๒. นำยนิติกร  ระดม   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกรำนต์  มหำสำรินันทน์  กรรมกำร 
๔. นำยกิตติพล  โยงทองหลำง  กรรมกำร 
๕. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ชี้แนะ และอ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก  กรรมกำร 
๔. นำงสำวธดิำมำศ สิงห์ธวัช   กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮ ี  กรรมกำร 
๖. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมกำร 
๗. นำงสำวดวงพร ปรำบคช  กรรมกำร 
๘. นำยปิยะ  พันชนะ   กรรมกำร 
๙. นำงสำวจันทร์ทิพย ์ ทวีสินธิสุทธิ ์  กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก  กรรมกำร 
๑๑. นำยส ำพันธุ ์ กระจ่ำง   กรรมกำร 
๑๒. นำงสุกัญญำ  ปำติสัตย ์  กรรมกำร 
๑๓. นำยนพดล  เชิงศิริ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



~ 2 ~ 
 

หน้าที ่ ๑. ก ำหนดรูปแบบ วำงแผน ออกแบบกำรอบรมโครงกำรจิตอำสำ ๙๐๔   
๒. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำงๆ 

  ๓. ประสำนงำนกับวิทยำกรในกำรอบรมตำมก ำหนดกำร 
๔. จัดเตรียมเอกสำรกำรลงทะเบียนของครูและนักเรียน ที่เข้ำร่วมกำรอบรม 

  ๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรม 
  ๑. นำยฉัตรชัย    พำสนยงภิญโญ 
  ๒. นำยนิติกร    ระดม 
  ๓. นำยกติตพิล  โยงทองหลำง 
  ๔. นำยสืบตระกูล   เตียประเสริฐ 
  ๕. นำงฐิตริัตน ์  อร่ำมพงษ ์
  ๖. นำงขนิษฐำ   แปงมูล 
  ๗. นำงอุไรวรรณ   คงเกินทุน 
  ๘. นำงสำวอมรตัน ์ กระดำษ 
  ๙. นำงมำรศร ี   อนันทคุณ 
  ๑๐. นำงเบญจมำศ   อินทรชิต 
  ๑๑. นำงสำวนวลละออ   เอี่ยมละออ 
  ๑๒. นำงวรรณธิวำ ประดับลำย 
  ๑๓. นำงนิตยำ    ปัญจำกุล 
  ๑๔. นำงสำวจตุรพร  มำลำรตัน ์
  ๑๕. นำงสุธำดำ    ศิริกุล 

๑๖. นำงธนดิำ    กุรุพินทพ์ำณิชย ์
๑๗. นำงวรัญญำ  ยอดกระโหม 
๑๘. นำงจติติญำ  กล่อมเจ๊ก 

  ๑๙. นำงจตุิพร    เมฆบุตร 
  ๒๐. นำงสำวดวงพร   ปรำบคช 
  ๒๑. นำงสำวอัจฉรำ  วงษ์แก้ว 
  ๒๒. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง  

๒๓. นำงสำวนันทวัน   เชิงหอม 
  ๒๔. นำยณัฐพร    จันทร์ประณต 
  ๒๕. นำงสำวเฉลิมสิริ  หนูดี  
  ๒๖. นำงวริิสำ   ปัญญะโส  
  ๒๗. นำงสำวรตันำ   วันทำแก้ว 
  ๒๘. นำงสำวถิรญำ   มิตรมงคลยศ  
  ๒๙. นำยปิยะ   พันชนะ  
  ๓๐. นำงสำวบุณฑรกิำ   จุลวำทิน  
  ๓๑. นำยจำรพุงศ์   กวำงษ ี
  ๓๒. นำยนพดล    เชิงศิริ 
  ๓๓. นำงสำวธดิำมำศ   สิงห์ธวัช 
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  ๓๔. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ 
  ๓๕. นำงสำวกรรณิกำ   ไทยใจอุ่น 
  ๓๖. นำงสำวจันทรัตน์   เนืองนิตย์ 
  ๓๗. นำงสำวกนกวรรณ   ทองด ี
  ๓๘. นำยอนุรกัษ ์ สวัสด ี
  ๓๙. นำยพงศธร   อำรีพันธุ์ 
  ๔๐. นำงสำวทศรัตณ ์  สุวรรณรัตน ์
  ๔๑. นำยพงศ์นที  คงถำวร 
  ๔๒. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ 
  ๔๓. นำงสำวอภิญญำ   ข ำอินทร ์
  ๔๔. นำงสำวสุภำพร   ชวนมงคลเจริญ 
  ๔๕. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย 
  ๔๖. นำงสำวสุภำวด ี  พุทธรัตน ์
  ๔๗. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด 
  ๔๘. นำงสำวกำนต์ธรีำ   บำงเขียว 
  ๔๙. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก 
  ๕๐. นำงสำวเกศกนก   โพธิสวัสดิ์ 
 

คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
   ๑. นำยฉัตรชัย  พำสนยงภิญโญ  ประธำนกรรมกำร  
  2. นำยอนุรธุ  เจือจันทร ์  รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยเสน่ห์   ธิอำจำรย ์  กรรมกำร 
  4. นำยอนันต ์  พุ่มพันธว์งศ์  กรรมกำร 
  5. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   กรรมกำร 

6. นำยธรีณ ์  จันทิภำนุวัฒน ์  กรรมกำร 
  7. นำยพรียุทธ  บรรเทำวงษ ์  กรรมกำร 
  8. นำงสำวนวลละออ เอี่ยมละออ  กรรมกำร 
  9. นำงศิริพร  เวชภูต ิ   กรรมกำร 
  10. นำงฝนทพิ  สุขสุนทรีย์  กรรมกำร 
  10. นำงนิลวรรณ กองเงิน   กรรมกำร 
  11. นำงสังวำลย ์ ยรรยงค ์  กรรมกำร 
  12. นำงภำวนำ  จึงตระกูล  กรรมกำร 
  13. นำยนคร  ชูสอนสำย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ 1. จัดสถำนที่บนเวที โตะ๊หมู่บูชำ 
  2. จัดเตรียมชุดรับแขก เก้ำอี้ส ำหรับผู้บริหำรและครู ที่เข้ำร่วมกำรอบรม 
  3. จัดเตรียมโต๊ะ – เก้ำอี ้ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
  5. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝำ่ยตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่งและสิ่งแวดลอ้ม 
                     ๑. นำงสำวลวติรำ วรวำท   ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวพิสมัย  ดวงพิมำย  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกำนต์ธรีำ บำงเขียว  กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวเกศกนก โพธิสวัสดิ์  กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวจตรุพร มำลำรตัน ์  กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด   กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวอภิญญำ ข ำอินทร ์  กรรมกำร 
  ๑๐. นำงสำวบุณฑรกิำ จุลวำทิน  กรรมกำร 
  ๑๑. นำยอนุรกัษ ์ สวัสด ี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้าที ่ ๑. ประดับตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดอบรม 

 ๒. ประสำนงำนฝำ่ยสถำนที่สิง่แวดล้อม และผู้รับผิดชอบในกำรจัดอบรม 
 ๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร 
๑. นำงจติติญำ  กล่อมเจ๊ก  ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสุธำดำ  ศิริกุล   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวสุภำวด ี พุทธรัตน ์  กรรมกำร 
๔. นำยพงศ์นท ี  คงถำวร   กรรมกำร 
๕. นำยจำรพุงศ ์  กวำงษ ี   กรรมกำร 
๖. นำงสำวเฉลิมสิร ิ หนูดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. เป็นพิธีกรในกำรจัดกำรอบรม 
  ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝำ่ยตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
๑. นำยจำรพุงศ ์  กวำงษ ี   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยพงศธร  อำรีพันธุ์   รองประธำนกรรมกำร 
๓. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
๔. นำยส ำพันธุ ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียง และโปรเจคเตอร์  
  ๒. บันทึกภำพกิจกรรม 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. นำยนพดล  เชิงศิริ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงวรรณธิวำ  ประดับลำย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวภัทรสดุำ หนองกก  กรรมกำร 
๔. นำยส ำพันธุ ์  กระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้าที ่ ๑. จัดท ำแบบประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำน เพื่อเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

       ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                  
และบังเกิดผลดี แก่ทำงรำชกำร 

   สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๖  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒           
 
                                                                   

(นำยชวิศ   จติปุณยพงศ)์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
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ก าหนดการอบรมโครงการจิตอาสา ๙๐๔  
หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 

วันศุกร์ท่ี ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
        

เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน 

เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดโครงกำร โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินติบำงเขน 

เวลำ ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กำรอบรมโครงกำรจติอำสำ ๙๐๔  

เรื่อง “สถำบันพระมหำกษัตริย์กับประเทศไทย”   

 
 

หมายเหตุ  กำรแต่งกำย : ชุดเครื่องแบบข้ำรำชกำรสีกำกี(เสื้อแขนยำว) 
 

 


