
 
 
 
 

 
ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

ท่ี    ๑๑ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีงำนกิจกำรนักเรียน 

........................................................................ 

     ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน ได้มอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินงำนในกำรบริหำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมถึงงำนกิจกำรนักเรียน เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลและงำนกิจกำรนักเรียน เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗ (๔) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยนิติกร ระดม รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ์ กรรมกำร 
 ๔. นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์ กรรมกำร 
 ๕. นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ อ ำนวยกำร นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ให้ค ำปรึกษำ คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑ นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ ประธำนกรรมกำร 
 ๒ นำยจำรุพงศ์   กวำงษี รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก กรรมกำร 
 ๔. นำงสุธำดำ  ศิริกุล กรรมกำร 
 ๕. นำงรัถญำ   ค ำแพง กรรมกำร  
 ๖. นำงสุพร   ตรุษสำท กรรมกำร 
                                                                                                                /๗...นำงเบญจมำศ 
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 ๗. นำงเบญจมำศ   อินทรชิต กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก กรรมกำร 
 ๙. นำยพงศธร   อำรีพันธุ ์ กรรมกำร 

๑๐. นำยอภิวัฒน ์  ทิพย์สุมณฑำ กรรมกำร 
๑๑. นำยธีรณ์   จันทิภำนุวัฒน ์ กรรมกำร 
๑๒. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ กรรมกำร 
๑๓. นำยนพดล เชิงศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๔. นำงสำวซำกีน๊ะห ์ มะลี  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ ๑. ก ำหนดนโยบำยแนวทำงกำรบริหำรในรูปแบบคณะสี 

๒. ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ ให้กำรด ำเนินงำนกิจกรรมคณะสีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๓. ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนคณะสีให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๓. คณะกรรมการบริหารงานคณะสี 
๑. นำยฉัตรชัย พำสนยงภิญโญ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก กรรมกำร  
๔. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี กรรมกำร    
๕. นำงวิภำพรรณ   เพ็ชรจรูญ กรรมกำร  
๖. นำงสุธำดำ   ศิริกุล กรรมกำร    
๗. นำงสำวรัตนำ   วันทำแก้ว กรรมกำร  
๘. นำงสำวพิสมัย   ดวงพิมำย กรรมกำร   
๙. นำงรัถญำ   ค ำแพง กรรมกำร    
๑๐. นำงสำวจันทร์ทิพย์   ทวีสินธิสุทธิ์ กรรมกำร  
๑๑. นำงสำวศรัญญำ   โฮ่คุณ กรรมกำร  
๑๒. นำงสุพร   ตรุษสำท กรรมกำร   
๑๓. นำยพงศกร   เหมือนเอี่ยม กรรมกำร   
๑๔. นำงสำวนันทวัน   เชิงหอม กรรมกำร   
๑๕. นำงเบญจมำศ   อินทรชิต กรรมกำร   
๑๖. นำงสำวธิดำมำศ   สิงห์ธวัช กรรมกำร  
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๑๗. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย กรรมกำร   
๑๘. นำยนพดล เชิงศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำวซำกีน๊ะห ์ มะลี  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. วำงแผนก ำหนดรูปแบบกำรบริหำรงำนคณะสีให้เป็นไปตำมนโยบำยของโรงเรียน 
๒. แต่งต้ังคณะกรรมกำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ ภำยในคณะสีเพื่อให้เกิดควำมเรียบร้อย 
๓. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ในคณะสีเพื่อให้กำรด ำเนินงำนภำยในคณะสีเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย 
๔. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรท ำงำนภำยในคณะสี ๑ สัปดำห์/ ๑ ครั้ง และรำยงำนฝ่ำยบริหำร

ต่อไป 
๕. จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนกระท ำควำมดีและกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ ๑ เดือน/ ๑ ครั้ง 
๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๔. คณะกรรมการงานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัย 
๑. นำยสืบตระกูล เตียประเสริฐ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสังวำลย์  ยรรยงค์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวดวงพร ปรำบคช กรรมกำร 
๔. นำยสุโชติ โชติมัย กรรมกำร 
๕. นำงนิตยำ ปัญจำกุล กรรมกำร 
๖. นำงฝนทิพ   สุขสุนทรีย์ กรรมกำร 
๗. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ กรรมกำร 
๘. นำยส ำพันธุ์   กระจ่ำง กรรมกำร 
๙. นำงขนิษฐำ   แปงมูล กรรมกำร 
๑๐. นำยนคร   ชูสอนสำย กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวขวัญเรือน   มุ่งผลกลำง กรรมกำร 
๑๒. นำยธีรณ์   จันทิภำณุวัฒน์ กรรมกำร 
๑๓. นำยสมชำย   กรุณำพิทักษ์ กรรมกำร  
๑๔. นำงสำวสกุณำ   วิเศษพงษ์ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวทศรัตณ์   สุวรรณรัตน์ กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวนวลละออ   เอี่ยมละออ กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวอมรรัตน ์  กระดำษ กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวขวัญใจ   ภำสพันธุ์ กรรมกำร 

                                                                               /๑๙...นำงมำรศรี 
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๑๙. นำงมำรศรี   อนันทคุณ กรรมกำร 
๒๐. นำงวรญัญำ   ยอดกระโหม กรรมกำร 
๒๑. นำยนพดล  เชิงศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที่ ๑. สร้ำงควำมตระหนักและเสริมสร้ำงควำมมีระเบียบวินัยของนักเรียนภำยในคณะสี 
 ๒. ติดตำมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ให้เป็นคนดีสู่สังคม  
 ๓. คัดกรองนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ (กลุ่มเส่ียง) เพื่อเสริมสร้ำงให้นักเรียนเป็นคนดี 
 ๔. ส่งต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึประสงค์ กรณีท่ีกระท ำผิดบ่อยครั้งให้กับฝ่ำยกิจกำรนักเรียนเพื่อ

ด ำเนินกำรแก้ไขต่อไป 
 ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ๕. คณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรม 
๑. นำงอุไรวรรณ   คงเกินทุน ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงปนัดดำ บุญตำนนท์ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสุกรำนต์ มหำสำรินันทน์ กรรมกำร 
๔. นำงมัณฑนำ ฟักขำว กรรมกำร 
๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน กรรมกำร 
๖. นำงวิริสำ   ปัญญะโส กรรมกำร 
๗. นำงสำวเปรมจิต   จันนุช กรรมกำร 
๘. นำงธนิดำ   กุรุพินท์พำณิชย์ กรรมกำร 
๙. นำยณฐภณ   สิริอิสรำ กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวจตุรพร   มำลำรัตน์ กรรมกำร 
๑๑. นำยอนันต์   เช้ือชีลอง กรรมกำร 
๑๒. นำงแก้วใจ   เหมือนอินทร์ กรรมกำร 
๑๓. นำงนิลวรรณ   กองเงิน กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวประภำภรณ์   ณ พัทลุง กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวกำนต์ธีรำ   บำงเขียว กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวกนกวรรณ  ทองดี กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวนภำเพ็ญ   ภูหำด กรรมกำร 
๑๘. นำยพงศ์นที   คงถำวร กรรมกำร 
๑๙. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                                                                  /๒๐....นำงสำวชฎำพร 
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๒๐. นำงสำวชฎำพร   ประกอบมูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่ ๑. วำงแผนร่วมกันกับครูท่ีท ำหน้ำท่ีงำนส่งเสริมประชำธิปไตยและกิจกรรมคณะสีรวมไปถึงเตรียมกำร
เลือกตั้ง ประธำนและคณะกรรมกำรนักเรียน ระบบพี่ดูแลน้อง 

๒. ดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมคณะสี และกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 ๓. ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรนักเรียนและคณะกรรมกำรคณะสี ในกิจกรรมต่ำงๆ  
 ๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตำมระบอบประชำธิปไตยท้ังในและนอกโรงเรียน 
 ๕. กำรจัดกิจกรรม สร้ำงควำมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นนอ้งในคณะสี 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๖. คณะกรรมการงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                                                  
๑. นำงศิริพร   เวชภูติ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวจุติกำญจน์   สุวรรณธำดำ รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงพนิดำ สำระรักษ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนต์ิ กรรมกำร 
๕. นำงสมลักษณ์ ต้ังกิจวนิชกุล กรรมกำร  
๖. นำงเพียงใจ พรหมเทศน์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวอรวรรณ   ชูดวงจันทร์ กรรมกำร 
๘. นำงฐิติรัตน์   อร่ำมพงษ์ กรรมกำร 
๙. นำยกิตติพล   โยงทองหลำง กรรมกำร 
๑๐. นำยนิติกร  ระดม กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวอัจฉรำ   วงษ์แก้ว กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวถิรญำ   มิตรมงคลยศ กรรมกำร 
๑๓. นำงรพีพรรณ   กรุณำพิทักษ์ กรรมกำร 
๑๔. นำงวรรณธิวำ   ประดับลำย กรรมกำร 
๑๕. นำงอโนทัย   มูลกัน กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวเทวิกำ   ศิลำเขตต์ กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวนูรีดำ   มะลี กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวณัฐชยำ   จิตมำศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำวกรรณิกำ    ไทยใจอุ่น กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. จัดหำนักเรียนแต่ละห้องภำยในคณะสี เพื่อสร้ำงแกนน ำนักเรียนคุณธรรม 
 ๒. ก ำกับติดตำม และขยำยผลนักเรียนแกนน ำคุณธรรม 

/๓. ส่งเสริมและ... 
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 ๓. ส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำกำรจัดกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงกำรห้องเรียนสีขำว  

๔. จัดอบรมสวดมนต์ กิจกรรมท่ีเกี่ยวกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
 ๕. ส่งเสริมงำนคุณธรรมจริยธรรมและโครงงำนคุณธรรมในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๗. คณะกรรมการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑. นำยปิยะ   พันชนะ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงญำณิศำ  จันทะแจ่ม รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวอุไรวรรณ   ละดำดก กรรมกำร 
๔. ว่ำท่ีรต.ศุภกร   พรสว่ำงกุล กรรมกำร 
๕. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี กรรมกำร 
๖. นำยพีรยุทธ   บรรเทำวงษ์ กรรมกำร 
๗. นำยส ำพันธุ์   กระจ่ำง กรรมกำร 
๘. นำยอนันต์   พุ่มพันธ์วงศ์ กรรมกำร 
๙. นำยอนุรุธ   เจือจันทร์ กรรมกำร 
๑๐. นำยอภิวัฒน ์  ทิพย์สุมณฑำ กรรมกำร 
๑๑. นำยพงศธร   อำรีพันธุ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. สอดส่องนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง เช่น สูบบุหรี่และใช้สำรเสพติดทุกชนิด 
 ๒. ก ำกับติดตำม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีสูบบุหรี่และใช้สำรเสพติดทุกชนิด 
 ๓. ส่งต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมติดบุหรี่ หรือสำรเสพติดให้หน่วยงำนภำยนอก 
 ๔. ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรยีนติดบุหรี่ และสำรเสพติดกับทำงโรงเรียนและ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕. สอดส่องนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเรื่องชู้สำวและพฤติกรรมเส่ียงต่อกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 ๖. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๘. งานระดับชั้น  
๑. นำยพงศกร  เหมือนเอี่ยม หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ 
๒. นำงสำวดวงดำว   คุ้มภัย   หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒ 
๓. นำยนพดล   เชิงศิริ หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ 
๔. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ 
๕. นำงสำวบุณฑริกำ   จุลวำทิน หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕ 
๖. นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี หัวหน้ำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 

                                                                                                     /๑. จัดนักเรียนประชุม.... 
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หน้าที่ ๑. จัดนักเรียนประชุมในคำบคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักเรียนในคำบเรียน คุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. ประสำนครูในระดับช้ันเรียน 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

๘. คณะกรรมการสรุปผลการประเมินคณะสี 
๑. นำยจำรุพงศ์   กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวภัทรสุดำ   หนองกก  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวซำกีน๊ะห ์ มะลี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของคณะสี 
          ๒. รำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของคณะสีเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

ท้ังนี้ให้ครูท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 

ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๑๐  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   

  (นำยชวิศ จิตปุณยพงศ์) 
    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 

 
 


