คาสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ที่ 34 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
......................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นราชวิ นิ ต บางเขน ก าหนดจั ด กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรัก ความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจใน
สถาบันการศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม และมีโอกาสกลับมาร่วมพัฒนา
สถาบันการศึกษาในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 27(4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้ ผู้ อานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายชวิศ
จิตปุณยพงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายนิติกร
ระดม
รองประธานกรรมการ
3. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
4. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
กรรมการ
5. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แนะ และอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
2. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
รองประธานกรรมการ
3. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
4. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
5. นางรัถญา
คาแพง
กรรมการ
6. นางสุพร
ตรุษสาท
กรรมการ
7. นางเบญจมาศ
อินทรชิต
กรรมการ
/8. นางศิริพร…

-28. นางศิริพร
เวชภูติ
กรรมการ
9. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการ
10. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
11. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
12. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น
กรรมการ
13. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
14. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน
กรรมการ
15. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
16. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการ
17. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี
กรรมการ
18. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. กาหนดขั้นตอน วิธีการดาเนินกิจกรรม
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงานและประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย
ในการดาเนินงาน
3. กากับ ดูแลนักเรียนในขณะร่วมกิจกรรม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียน
1. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
2. นางสุกรานต์
มหาสารินันทน์
รองประธานกรรมการ
3. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
4. นางสุธาดา
ศิริกุล
กรรมการ
5. นางรัถญา
คาแพง
กรรมการ
6. นางสุพร
ตรุษสาท
กรรมการ
7. นางเบญจมาศ
อินทรชิต
กรรมการ
8. ครูที่ปรึกษาม.3 และม.6
กรรมการ
9. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
10. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุกฤตา
ชาวนาฮี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. ฝึกซ้อมนักเรียนในการจัดกิจกรรม
2. ควบคุม ดูแลนักเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมอาลา
3. ครูที่ปรึกษานานักเรียนขึ้นหอประชุม
4. ประสานงานกับพิธีกรในการดาเนินกิจกรรม
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/2.2 ฝ่ายจัดเตรียม…

-32.2 ฝ่ายจัดเตรียมขบวนธงและซุ้มดอกไม้
1. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
รองประธานกรรมการ
3. นางวิริสา
ปัญญะโส
กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการ
5. นางสาวนันทวัน
เชิงหอม
กรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดขบวนธงและอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ สาหรับงานกิกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. จัดทาซุ้มดอกไม้เพื่อให้นักเรียนถ่ายรูป
3. ประสานงานกับพิธีกรในการดาเนินกิจกรรม
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คณะกรรมการสถานที่
1. นายฉัตรชัย
พาสนยงภิญโญ
ประธานกรรมการ
2. นายอนุรุธ
เจือจันทร์
รองประธานกรรมการ
3. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
4. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
กรรมการ
5. นักการภารโรง / แม่บ้าน
กรรมการ
6. นางสาวลวิตรา
วรวาท
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดและตกแต่งสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมติดตัวอักษรหน้าเวที
2. จัดเตรียมชุดบายศรีสู่ขวัญและด้ายสายสิญจน์สาหรับผูกข้อมือนักเรียน
3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 และม.6
14 กุมภาพันธ์ 2562
4. คณะกรรมการพิธีกร
1. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
2. นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
3. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบถึงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในการดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอน
ที่กาหนด
3. เป็นพิธีกรในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
/4. ประสานงาน...

-44. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
1. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี
อุลิศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ติดตั้งเครื่องเสียงสาหรับใช้ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. บันทึกภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการจัดเตรียมดนตรีและการแสดง
1. นายสืบตระกูล
เตียประเสริฐ
ประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
รองประธานกรรมการ
3. นายพงศกร
เหมือนเอี่ยม
กรรมการ
4. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาทิตและวงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
2. ฝึกซ้อมนักเรียนในการแสดงและราบายศรีสู่ขวัญ
3. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1. นางฐิติรัตน์
อร่ามพงษ์
ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพล
โยงทองหลาง
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา
วันทาแก้ว
กรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเกศกนก
โพธิสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมงบประมาณในการจัดกิจกรรม
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. คณะกรรมการประเมินผล
1. นางสาวกรรณิกา
2. นางสาวสมใจ
3. นางสาวธัญจิรา
4. นายอนุรักษ์
5. นางสาวภัทรสุดา

ไทยใจอุ่น
ภัทรพงศานติ์
จุนทวิเทศ
สวัสดี
หนองกก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/หน้าที่...

-5หน้าที่ 1. จัดทาเอกสารประเมินและสรุปผลการดาเนินงานเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอผู้อานวยการโรงเรียน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและบั ง เกิ ด ผลดี
แก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

