-๑-

คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๖๗ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
...............................................
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนได้กำหนดให้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔
ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิม พระเกียรติ ๔๘ พรรษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไ ขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้ อ ำนวยกำรสถำนศึก ษำ เป็ น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศศิพิมพ์
วรรณกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัชวำล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
กรรมกำร
๔. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมกำร
๕. นำงสำวรัศมี
วงวิลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก กำกับติดตำมกรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ดำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำงสำวรัศมี
๒. นำงจิตติญำ
๓. นำงวรัญญำ
๔. นำงสำวดวงดำว
๕. นำยนพดล
๖. นำงสำวบุณฑริกำ
๗. นำงสำวศรัญญำ
๘. นำงสำวธิดำมำส
๙. นำยอนุรักษ์
๑๐. นำงจุติพร
๑๑. นำงสำวเฉลิมสิริ
๑๒. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี
๑๓. นำงสำวภัทรสุดำ
๑๔. นำงสำวสุภัสสร

วงวิลัย
กล่อมเจ๊ก
ยอดกระโหม
คุ้มภัย
เชิงศิริ
จุลวำทิน
โฮ่คุณ
สิงห์ธวัช
สวัสดี
เมฆบุตร
หนูดี
สร้ำงนำนอก
หนองกก
จันทร์กระจ่ำง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๑๕. นำยไตรภพ

-๒๑๕. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
๑๖. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง
กรรมกำร
๑๘. นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวแพรวำ
สูตรมงคล
กรรมกำร
๒๐. นำยวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมกำร
๒๑. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
กรรมกำร
๒๔. นำงสำวศิริรัตน์
ดีนอก
กรรมกำร
๒๕. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวอรัญญำ
จันทร์จำเรือน
กรรมกำร
๒๗. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรดำเนินงำน กำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ
๒. จัดทำเอกสำรกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิดพิธี
๓. แก้ไขปัญหำ ให้คำแนะนำและติดตำมกำรดำเนินงำนจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการสถานที่
๑. ว่ำที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมกำร
๔. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์
กรรมกำร
๕. นักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน
กรรมกำร
๖. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะตั้ง พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระมหำพิชัยมงกุฎ แท่น
ประดับธง
๒. จัดเก้ำอี้สำหรับครู
๓. ประดับตกแต่งสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
๔. ติดตัวอักษรหน้ำเวทีด้วยข้อควำม
กิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ............
วัน.................ที่.............. พฤษภำคม ๒๕๖๕
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และพิธีกำร...

-๓๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุธำดำ
ศิริกุล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำร
๔. นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
กรรมกำร
๕. นำยพงศ์นที
คงถำวร
กรรมกำร
๖. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำร
๗. นำงสำววิลำวรรณ พรรณนำภพ
กรรมกำร
๘. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงควำมสำคัญของกิจกรรมปฐมนิเทศ
๒. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในกำรดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตำมขั้นตอนที่กำหนด
๓. เป็นพิธีกรในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์
๔. จัดซ้อมนักเรียน และอธิบำยขั้นตอนพิธีมอบตัวเป็นศิษย์เพื่อควำมเรียบร้อย
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
๓. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
๔. นำยชำญณรงค์
โสภำงำม
๔. นักเรียนช่วยงำนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
๕. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
หน้าที่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ
๒. บันทึกภำพกิจกรรมปฐมนิเทศจนแล้วเสร็จ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ
๑. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
ประธำนกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๓. นำยนพดล
เชิงศิริ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อม และกำกับขบวนอันเชิญตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๒. นำยนพดล
เชิงศิริ
๓. นำงมัณฑนำ
ฟักขำว
๔. นำยพงศ์นที
คงถำวร
๕. นำงสุธำดำ
ศิริกุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ…

-๔๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
กรรมกำร
๗. นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
กรรมกำร
๘. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง
กรรมกำร
๙. นำงสำวฐิติพร
พูลสวัสดิ์
กรรมกำร
๑๐. นำงแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวประภำพร กุลวงษ์
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวขวัญใจ
ภำสพันธุ์
กรรมกำร
๑๔. นำยฐิติวัฒน์
ผำสุขเมือง
กรรมกำร
๑๕. นำงอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมกำร
๑๖. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมกำร
๑๗. นำงสำวจตุรพร
มำลำรัตน์
กรรมกำร
๑๘. นำงสำวศิริพร
ชำวนำวัง
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
กรรมกำร
๒๐. นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
กรรมกำร
๒๑. นำงธนิดำ
กุรุพินท์พำณิชย์
กรรมกำร
๒๒. นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
กรรมกำร
๒๓. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมกำร
๒๔. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์
กรรมกำร
๒๕. นำยอนุรักษ์
ยั่งยืน
กรรมกำร
๒๖. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๒๗. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๒๘. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
กรรมกำร
๒๙. นำงจุติพร
เมฆบุตร
กรรมกำร
๓๐. ว่ำที่ร้อยตรีวันดี
สร้ำงนำนอก
กรรมกำร
๓๑. นำงสำวศิริรัตน์
ดีนอก
กรรมกำร
๓๒. นำยอธิบดี
เชิดชู
กรรมกำร
๓๓. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๓๔. นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร
กรรมกำร
๓๕. นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
กรรมกำร
๓๓. คณะกรรมกำรนักเรียนและนักเรียนพี่เลี้ยง
กรรมกำร
๓๒. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำรับฟังกำรปฐมนิเทศ และกำรเวียนฐำนทำกิจกรรม
๒. ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฐมนิเทศ
๓. ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกำยนักเรียนให้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน
๔. ให้คำแนะนำด้ำนกำรเรียนและกำรปฏิบัติตนของนักเรียน
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๘. คณะกรรมกำรประจำฐำนกิจกรรม...

-๕๘. คณะกรรมการประจาฐานกิจกรรม
ฐานที่ ๑ กิจกรรมวินัยเชิงบวก และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
๑. นำยนพดล
เชิงศิริ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวพิสมัย
ดวงพิมำย
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๔. นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์
กรรมกำร
๕. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สถานที่ดาเนินกิจกรรม หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ
หน้าที่ ๑. จัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจในระเบียบวินัยของนักเรียน
๒. จัดเตรียมขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
๓. ดำเนินงำนให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัย
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ฐานที่ ๒ บันทึกใบหน้า Student Care
๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
กรรมกำร
๓. นำยวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมกำร
๔. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
๕. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สถานที่ดาเนินกิจกรรม หน้ำห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมขั้นตอนกำรบันทึกใบหน้ำ Student Care
๒. กำกับดูแลนักเรียนในกำรเก็บใบหน้ำร่วมกับครูที่ปรึกษำ และนักเรียนพี่เลี้ยง
๓. ดำเนินงำนให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Student Care
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ฐานที่ ๓ บันทึกภาพทาบัตรนักเรียน
๑. นำงสำวสุภัสสร
จันทร์กระจ่ำง
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
๓. นำงสำวดวงดำว
คุ้มภัย
กรรมกำร
๔. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
๕. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
สถานที่ดาเนินกิจกรรม ห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมขั้นตอนกำรบันทึกใบหน้ำทำบัตรนักเรียน
๒. กำกับดูแลนักเรียนในถ่ำยภำพทำบัตรนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษำ และนักเรียนพี่เลี้ยง
๓. เก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อนำลงบัตรนักเรียน
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. คณะกรรมการตรวจเครื่องแต่งกาย
๑. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
๒. นำงสำวธิดำมำส
สิงห์ธวัช
๓. นำยอนุรักษ์
สวัสดี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/๔. นำงจุติพร...

-๖-

-๗-

กาหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
**************
เวลำ ๐๗.๐๐ น.
เวลำ ๐๗.๔๐ น.
เวลำ ๐๘.๓๐ น.
เวลำ ๐๘.๔๕ น.
เวลำ ๐๙.๑๕ น.
เวลำ ๐๙.๓๐ น.
เวลำ ๑๐.๐๐ น.
เวลำ ๑๐.๓๐ น.
เวลำ ๑๐.๔๕ น.
เวลำ ๑๒.๐๐ น.
เวลำ ๑๓.๐๐ น.

เวลำ ๑๖.๐๐ น.
หมายเหตุ

นักเรียนลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษำ ชั้น ๑ อำคำรภัทรรำชำ
กิจกรรมหน้ำเสำธง
นักเรียนขึ้นหอประชุม ลอดซุ้มธง
พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ
พิธีอันเชิญพระมหำพิชัยมงกุฎ
พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และกล่ำวคำปฏิญำณตน
รู้จักรำชวินิตบำงเขน แนะนำสถำนที่ในโรงเรียน
พักเบรก
กิจกรรมนันทนำกำร และสอนร้องร้องเพลงโรงเรียน
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กิจกรรมเวียนฐำน
- ระเบียบวินัยเชิงบวก
- ถ่ำยภำพทำบัตรนักเรียน
- เก็บใบหน้ำ Student Care
กล่ำวสรุปกิจกรรม และพิธีปิด
- เรียนเชิญครูที่ปรึกษำชั้นชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ ๔ ทุกท่ำนร่วมกิจกรรม
- ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งกำยสุภำพ และสูทโรงเรียน
- นักเรียน และพี่เลี้ยงแต่งกำยชุดนักเรียน
- กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

