
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที่  96  / 2562 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการศึกษาดูงาน 
…………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ก าหนดการศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียน       
สายปัญญารังสิต ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.00 น. ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
โรงเรียน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานด้านอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและ
สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ ความรู้ และเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
      เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 

1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. นายชวิศ      จิตปุณยพงศ์               ประธานกรรมการ 
2. นายฉัตรชัย   พาสนยงภิญโญ  รองประธานกรรมการ 
 3. นายนิติกร  ระดม                      กรรมการ 
4. นายกิตติพล  โยงทองหลาง           กรรมการ     
5. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ และอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นางสุกรานต์  มหาสารินันทน์  ประธานกรรมการ 

  2. นางรัถญา  ค าแพง   รองประธานกรรมการ 
  3. นายอนุรักษ์  สวัสด ี   กรรมการ 
  4. นางสังวาลย์  ยรรยงค ์  กรรมการ 
  5. นางนิลวรรณ  กองเงิน   กรรมการ   
  6. นางสาวสมใจ  ภัทรพงศานติ์  กรรมการ 
  7. นางนิตยา  ปัญจากุล  กรรมการ 
  8. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น  กรรมการ 
  9. นางสาวนันทวัน เชิงหอม   กรรมการ  
  10. นางสาวธัญจิรา   จุนทวิเทศ  กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
      1. นางขนิษฐา  แปงมูล   กรรมการ 
      2. นางปนัดดา      บุญตานนท์  กรรมการ 
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                     3. นางจิรฐา        แก้วทรงพล  กรรมการ 
  4. นางศิริรัตน์  บุญสนอง  กรรมการ 
  5. นางสุพร  ตรุษสารท  กรรมการ 
          6. นางสมลักษณ์   ตั้งกิจวนิชกุล  กรรมการ    
  7. นางเพียงใจ  พรหมเทศน์  กรรมการ 
  8. นายอนุรุธ   เจือจันทร์  กรรมการ 
  9. นางสาวนวลละออ เอ่ียมละออ  กรรมการ 
  10. นางสาวขวัญเรือน   มุ่งผลกลาง  กรรมการ 
  11. นางสาวสุภาวด ี พุทธรัตน์  กรรมการ 
  12. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ   กรรมการ 
  2. นางสุธาดา       ศิริกุล   กรรมการ 
  3. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก  กรรมการ 
  4. นางญาณิศา  จันทะแจ่ม  กรรมการ 
  5. นายจารุพงศ์  กวางษี   กรรมการ 
  6. นางจุติพร  เมฆบุตร   กรรมการ 
  7. นางสาวกนกวรรณ   ทองดี   กรรมการ 
  8. นางสาวเฉลิมสิริ  หนูดี   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นางรพีพรรณ   กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
  2. นายเสน่ห์       ธิอาจารย์  กรรมการ 
  3. นางมารศรี      อนันทคุณ  กรรมการ 
    4. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่างกุล  กรรมการ 
  5. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง  กรรมการ 
  6. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว   กรรมการ 
    7. นางวิริสา  ปัญญะโส  กรรมการ 
  8. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว  กรรมการ 
  9. นายพงศ์นที  คงถาวร   กรรมการ 
  10. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ   กรรมการ 
  11. นางสาวอภิญญา ข าอินทร์  กรรมการ 
  12. นางสาวเปรมจิต จันนุช   กรรมการ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางมัณฑนา  ฟักขาว   กรรมการ 
  2. นางวรรณธิวา  ประดับลาย  กรรมการ 
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  3. นายนิติกร  ระดม   กรรมการ 
    4. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์  กรรมการ 
  5. นางสาวสกุณา  วิเศษพงษ์  กรรมการ 
  6. นางสาวดวงพร ปราบคช  กรรมการ 
  7. นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
  8. นายกิตติพล  โยงทองหลาง  กรรมการ 
  9. นายนพดล  เชิงศิร ิ   กรรมการ 
  10. นายณัฐพร  จันทร์ประนต  กรรมการ 
  11. นางสาวนูรีดา มะลี   กรรมการ 
  12. นายสุโชต ิ  โชติมัย   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางอุไรวรรณ  คงเกินทุน  กรรมการ 
  2. นางศิริพร  เวชภูต ิ   กรรมการ 
  3. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์  กรรมการ 
  4. นางอโนทัย  มูลกัน   กรรมการ 
  5. นางภาวนา  จึงตระกูล  กรรมการ 
  6. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ  กรรมการ 
  7. นางสาวสุภาพร ชวนมงคลเจริญ  กรรมการ 
  8. นายปิยะ  พันชนะ   กรรมการ 
  9. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ ์  กรรมการ 
  10. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ   กรรมการ 
  11. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  กรรมการ 
  12. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย   กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1. นางพนิดา  สาระรักษ์  กรรมการ 
  2. นางเบญจมาศ  อินทรชิต  กรรมการ 
  3. นายณฐภณ  สิริอิสรา   กรรมการ 
  4. นายฉัตรชัย  พาสนยงภิญโญ  กรรมการ 

5. นางสาวเทวิกา  ศิลาเขตต์  กรรมการ 
  6. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์  กรรมการ 
  7. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  กรรมการ 
  8. นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช   กรรมการ 
  9. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว  กรรมการ 
  10. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์  กรรมการ 
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  11. นางสาวภัทรสุดา หนองกก  กรรมการ 
  12. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์  กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ  กรรมการ 
  2. นางสาวลวิตรา วรวาท   กรรมการ 
  3. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์  กรรมการ 
  4. นางวรัญญา  ยอดกระโหม  กรรมการ 
  5. นายอนันต์  พุ่มพันธ์วงศ์  กรรมการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  กรรมการ 
  2. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์  กรรมการ 
  3. นายนคร  ชูสายสอน  กรรมการ 
  4. นางสาวถิรญา           มิตรมงคลยศ  กรรมการ 
  5. นายพงศธร  อารีพันธ์   กรรมการ 
  6. นายธีร ์  จันทิภานุวัฒน์  กรรมการ 
  7. นายพีรยุทธ  บรรเทาวงษ์  กรรมการ 
 งานแนะแนว 
  1. นางสาวจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา  กรรมการ 
  2. นางกัญญารัตน์ สารบูรณ์  กรรมการ 
  3. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์  กรรมการ 
 งานห้องสมุด 
  1. นางสาวพิสมัย  ดวงพิมาย  กรรมการ 
  2. นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ  กรรมการ 
  3. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮ ี  กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
  1. นายส าพันธุ์  กระจ่าง   กรรมการ 
  2. นางสุกัญญา  ปาติสัตย์  กรรมการ 
  3. นางกาญจนา  แก้วจันทร์  กรรมการ 
  4. นายอนันต์  เชื้อชีลอง  กรรมการ 
  5. นางสาวซากีน๊ะห์ มะลี   กรรมการ 
  6. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์   กรรมการ 
  7. นางสาวบุศรัตน์ รู้ยืนยง   กรรมการ 
  8. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์  กรรมการ 
 หน้าที ่ 1. ประสานงานกับโรงเรียนสายปัญญารังสิตและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

 2. จัดเตรียมการเอกสาร เพ่ือใช้ประกอบการอบรมและศึกษาดูงาน และรายชื่อในการลงทะเบียน 
/3. จัดครู... 
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3. จัดครูและบุคลากรข้ึนประจ ารถบัส 
4. เข้าร่วมศึกษาดูงานตามกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับสายงาน  

  5. ท าแบบสรุปรายงานผลที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการบริหาร การจัด 
                        การเรียนการสอน ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนภายใน 
                        วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  1. นางวรัญญา  ยอดกระโหม ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ รองประธานกรรมการ 
  3. นางขนิษฐา  แปงมูล  กรรมการ 
  4. นางปนัดดา  บุญตานนท์ กรรมการ 
  5. นางจิรฐา  แก้วทรงพล กรรมการ 
  6. นางฝนทิพ  สุขสุนทรีย์ กรรมการ 
  7. นางศิริรัตน์  บุญสนอง กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ประสานงานกับงานโภชนาการโรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  1. นางจิตติญา  กล่มเจ๊ก  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุธาดา  ศิริกุล  รองประธานกรรมการ 
  3. นายพงศ์นที  คงถาวร  กรรมการ 
  4. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. ประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรในการศึกษาดูงาน 
  2. ประสานงานกับประชาสัมพันธ์โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
  1. นายจารุพงศ์  กวางษี  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุโชต ิ  โชติมัย  กรรมการ 
  3. นายส าพันธุ์  กระจ่าง  กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. บันทึกภาพ/วิดีโอ ในการศึกษาดูงานโรงเรียน สายปัญญารังสิต  
                       และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มงาน 

 2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
  1. นายกิตติพล   โยงทองหลาง  ประธานกรรมการ 
  2. นางฐิติรัตน์  อร่ามพงษ์  รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวรัตนา  วันทาแก้ว  กรรมการ 
  4. นางสาวเนตรทราย เทียมสัมฤทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวพัชราภรณ์ อุทรักษ์   กรรมการ 
  6. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ 1. เบิก – จ่ายงบประมาณในการศึกษาดูงาน 
  2. จัดหาของที่ระลึกเพ่ือมอบให้กับโรงเรียนที่ไปศึกษาดูงาน 

3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  1. นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์  ประธานกรรมการ 
  2. นางจุติพร  เมฆบุตร   รองประธานกรรมการ 
  3. นายสุโชต ิ  โชติมัย   กรรมการ 
  4. นางสาวนันทวัน เชิงหอม   กรรมการและเลขานุการ    
 ห่น้าที ่ 1.  จัดท าแบบประเมินผล ด าเนินการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานเป็นรูปเล่ม เพ่ือเสนอ  
                  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  2.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป      

   สั่ง ณ วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 

( นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการศึกษาดูงาน 
วันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562 

ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
เวลา  07.30 น.  - ออกเดินทางจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 08.30 – 09.00 น. - ลงเวลาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

09.00 น.  - ครูและบุคลากรศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (ด้านการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้    
  และงานด้านอื่นๆ) 

 12.00 น.  - ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
เวลา  12.30 น.  - ออกเดินทางจากโรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 13.00 – 13.30 น. - ลงเวลาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

13.30 น.  - ครูและบุคลากรศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  (ด้านการบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียน กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้    

                                    และงานด้านอ่ืนๆ) 
 16.30 น.  - เดินทางจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สู่โรงเรยีนราชวินิตบางเขน 
 

************************************************* 
 

หมายเหตุ - ครูและบุคลากรแต่งกายด้วยเสื้อยืดคอปกสีเหลือง สวมสูทโรงเรียน สูทสีด าหรือสีกรมท่า 
  - ครูและบุคลากรผู้หญิงสวมกระโปรงหรือกางเกงทรงสุภาพได้ 
  - ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
   
 


