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ค ำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ที ่ ๑๐๙ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดพิธีถวำยพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 

............................................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้ก าหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื ่องในโอกาสวันเฉล ิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ หอประชุมชั้น ๔ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
ประกอบกับมาตรา ๒๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดังนี้  

    คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
๑. นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์  ประธานกรรมการ 
๒. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการ 
๔. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  กรรมการ 
๕. นายนิติกร  ระดม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตามกรรมการแต่ละฝ่ายให้ด าเนินงาน 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๑. นายนิติกร  ระดม   ประธานกรรมการ 
๒. นางปนัดดา  บุญตานนท์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางมัณฑนา  ฟักขาว   กรรมการ 
๔. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
๕. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
๖. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา  กรรมการ 
๗. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน  กรรมการ 
๘. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
๙. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
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๑๐. นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
๑๔. นางสุธาดา  ศิริกุล   กรรมการ 
๑๕. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  กรรมการ 
๑๖. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์  กรรมการ 
๑๗. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๑๘. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 
๑๙. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  กรรมการ 
๒๐. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
๒๑. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ   กรรมการ 
๒๒. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการ 
๒๓. นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
๒๔. นางสาวเปรมจิต จันนุช   กรรมการ 
๒๕. นายอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมการ 
๒๖. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี   กรรมการ 
๒๗. นางกาญจนา  แก้วจันทร์  กรรมการ 
๒๘. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  
๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนการจัดพิธี 
๒. ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ  
๓. จัดเตรียมสมุดลงนามถวายพระพร ค ากล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและประชำสัมพันธ์ 
๑. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุธาดา    ศิริกุล   กรรมการ 
๓. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  
๑. เป็นพิธีกรในการด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
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คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรี 
๑. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  ประธานกรรมการ 
๒. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนวงโยธวาธิต    กรรมการ 
๔. นางวรัญญา  ยอดกระโหม  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ฝึกซ้อมนักเรียนวงโยธวาธิตการขับร้องเพลงของนักเรียน เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 
๒. จัดเตรียมนักเรียนวงโยธวาธิตบรรเลงในพิธี 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
๑. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์  กรรมการ 
๔. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๕. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 
๖. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ   กรรมการ 
๗. นางสาวกนกวรรณ ทองดี   กรรมการ 
๘. นางสาวเปรมจิต จันนุช   กรรมการ 
๙. นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
๑๐. นางกาญจนา  แก้วจันทร์  กรรมการ 
๑๑. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี   กรรมการ 
๑๒. นายอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมการ 
๑๓. นางสาวบุศรัตน์   รู้ยืนยง   กรรมการ 
๑๔. คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
๑๕. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. จัดนักเรียนในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๒. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมฝ่ำยสถำนที่ 
๑. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุรุธ  เจือจันทร์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายนคร  ชูสอนสาย  กรรมการ 
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๔. นายพงศธร  อารีพันธุ์   กรรมการ 
๕. นายพีรยุทธ   บรรเทาวงษ์  กรรมการ 
๖. นักการภารโรง/แม่บ้านทุกคน   กรรมการ 
๗. นายธีรณ์      จันทิภานุวัฒน์  กรรมการเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับวงโยธวาทิต และจัดที่นั่งส าหรับครู นักเรียน  และแขกผู้มีเกียรติ 

 ณ  บริเวณหอประชุมชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 
๒. จัดเตรียมพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และกรวยดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล 
๓. จัดเตรียมโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
๔. จัดท าป้ายหน้าเวที 

 
 
 
 
 

๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมฝ่ำยประดับตกแต่งและสิ่งแวดล้อม 
๑. นางสาวลวิตรา วรวาท   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย  รองประธานกรรมการ 
๓. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
๔. นางสาวกานต์ธีรา   บางเขียว  กรรมการ 
๕. นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์  กรรมการ 
๖. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  กรรมการ 
๗. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการ 
๘. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี   กรรมการ 
๙. นางสาวอภิญญา ข าอินทร์  กรรมการ 
๑๐. นางสาวบุณฑริกา   จุลวาทิน  กรรมการ 
๑๑. นายอนุรักษ์  สวัสด ี   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดพิธีถวายพระพรชัยให้สวยงาม 
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
๑. นายจารุพงศ์  กวางษี   ประธานกรรมการ 
๒. นายพงศธร  อารีพันธุ์   รองประธานกรรมการ 
๓. นักเรียนโสตทัศนศึกษา   กรรมการ 
๔. นายส าพันธุ์  กระจ่าง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ติดตั้งเครื่องเสียงและบันทึกภาพตลอดพิธี 
๒. จัดท าสรุปภาพถ่ายเสนอฝ่ายด าเนินการ 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  ประธานกรรมการ   
๒. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรัตนา วันทาแก้ว  กรรมการ 
๔. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   กรรมการ 
๕. นางสาวเกศกนก   โพธิสวัสดิ ์  กรรมการ 
๖. นางสาวอภิญญา ข าอินทร์  กรรมการ 
๗. นายณัฐพร  จันทร์ประณต  กรรมการ 
๘. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์  กรรมการ 
๙. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์   กรรมการ 
๑๐. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. อ านวยความสะดวกในการเบิก - จ่าย งบประมาณในการด าเนินงาน 
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร 
๓. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
๑. นางปนัดดา  บุญตานนท์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวดวงพร ปราบคช  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  กรรมการ 
๔. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้ำที ่
๑. จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานส่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
( นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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ก ำหนดกำร 
พิธีถวำยพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ที่  ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๒ 

ณ หอประชุม ชั้น ๔ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ 

************************************** 
๐๗.๕๕  น. - นักเรียนท ากิจกรรมหน้าเสาธงตามปกติ 
๐๘.๒๐  น. - นักเรียน ม.ต้น เดินแถวขึ้นห้องเรียน เรียนตามปกติ  
  - นักเรียน ม.ปลาย เดินแถวขึ้นหอประชุม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา 
๐๘.๓๐  - พิธีกรซักซ้อมข้ันตอนพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
    พระบรมราชินี 
๐๘.๔๕ น. - ครูและบุคลากรของโรงเรียน พร้อมกันบริเวณพิธี  
๐๙.๐๐  น. - ผู้อ านวยการโรงเรียน มาถึงบริเวณพิธี วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 
๐๙.๐๙  น. - พิธีกรเชิญประธานถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ 
  - ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
  - ตัวแทนนักเรียนอ่านอาศิรวาทฉันท์  
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
  - ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา 
  - พิธีกรเชิญประธาน แขกผู้มีเกียรติ และครู ลงนามถวายพระพร 
๑๐.๐๐  น. - เสร็จพิธี 

*********************************** 
กำรแต่งกำย ข้าราชการ   :  ชุดเครื่องแบบปกติขาว  
  ครูอัตราจ้าง/บุคลากร/แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี  :  สวมเสื้อสีเหลือง 
  บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธี  :  ชุดด าไว้ทุกข์ 
 


