คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ 87 / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
........................................................................
ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ เพื่อแสดงควำมกตัญญูกตเวที
ต่อครู อำจำรย์ และร ำลึ กถึงพระคุณของบู รพำจำรย์ ในวันพฤหั ส บดีที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุม
จักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงศศิพิมพ์
วรรณกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมกำร
4. นำยชัชวำล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
กรรมกำร
5. นำงสำวรัศมี
วงวิลัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อำนวยควำมสะดวก กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนกิจกรรมแก่คณะกรรมกำร
ฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นางสาวรัศมี
วงวิลัย
ประธานกรรมการ
๒. นำงจิตติญำ
กล่อมเจ๊ก
รองประธำนกรรมกำร
3. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมกำร
4. นำยจำรุพงศ์
กวำงษี
กรรมกำร
5. นำงสำวบุณฑริกำ
จุลวำทิน
กรรมกำร
6. นำงสำวศรัญญำ
โฮ่คุณ
กรรมกำร
7. นำงสำวสุภัสสร
จันทร์กระจ่ำง
กรรมกำร
8. ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่ำงกุล
กรรมกำร
9. นำงสำวภัทรสุดำ
หนองกก
กรรมกำร
10. นำยวรพันธุ์
สิทธิเสรี
กรรมกำร
11. นำงสำววิลำวรรณ
พรรณำภพ
กรรมกำร
12. นำยพงศธร
อำรีพันธุ์
กรรมกำร
13. นำยไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร

-๒-

14. นำยชัยวัฒน์
15. นำยนพดล

ทองสอำด
เชิงศิริ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ 1. ประชุมวำงเพื่อมอบหมำยและกำหนดขั้นตอน กำรดำเนินกิจกรรมพิธีกำรไหว้ครูประจำปีกำรศึกษำ
2565
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมอบหมำยหน้ำที่ในฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
3. ประกำศรวมนักเรียนจัดระเบียบกำรนั่งของนักเรียนและกำกับดูแลนักเรียนกลับเข้ำห้องเรียนเมื่อเสร็จ
สิ้นพิธี
4. จัดทำบันทึกข้อควำมขออนุญำตเวลำเรียนให้กับนักเรียนตัวแทนถือพำนไหว้ครูและนักเรียนทำพำน
ไหว้ครู
5. จัดทำโปสกำร์ด “ครูดีในดวงใจของพวกหนู” แจกให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น
6. จัดทำโปสกำร์ดเรียนเชิญครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร เข้ำร่วมกิจกรรม
7. จัดเตรียมนักเรียนตัวแทนนำกล่ำวคำบูชำพระรัตนตรัย และคำกล่ำวไหว้ครูช่วงชั้นละ 3 คน
8. กำหนดนัดหมำยนักเรียนฝึกซ้อมกล่ำวคำปฏิญำณตน และกล่ำวคำไหว้ครู
9. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
3. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักเรียนเข้าประจาบริเวณพิธี
3.1 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 เวลำ 08.30 – 10.10 น. (คำบเรียนที่ 1 - 2)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ระดับชั้น
ม. ๑/๑
ม. ๑/๒
ม. ๑/๓
ม. ๑/๔
ม. ๑/๕
ม. ๑/๖
ม. ๑/๗

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำยพงศ์นที คงถำวร
นำงสุธำดำ ศิริกุล
นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช
นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง
นำงแก้วใจ เหมือนอินทร์
นางสาวภัทรสุดา หนองกก
นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นางมัณฑนา ฟักขาว
นำงสำวกำนต์ธีรำ บำงเขียว
นางสาวอุไรวรรณ ทองอร่าม
นำงสำวฐิติพร พูลสวัสดิ์
นำงสำวประภำพร กุลวงษ์
นำยชัยวัฒน์ ทองสอำด
นำงสำววรรณิศำ เสนำบุตร

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ระดับชั้น
ม. ๒/๑
ม. ๒/๒
ม. ๒/๓
ม. ๒/๔
ม. ๒/๕
ม. ๒/๖
ม. ๒/๗
ม. ๒/๘

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงรพีพรรณ กรุณำพิทักษ์
นำงวรัญญำ ยอดกระโหม
นำยสมชำย กรุณำพิทักษ์
นำงสำววนำภรณ์ มีโถ
นำยณัฐพล วงศ์ฟู
นำงสำวสมใจ ภัทรพงศำนติ์
นำงฝนทิพ สุขสุนทรีย์
นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย
นำงสำวทัศนีย์ ฝอยทอง
นำงสำวอำรียำ บุตรอุดร
นำงสำวพันทิพำ หงษ์ใหญ่
นำงสำวอรวรรณ ชูดวงจันทร์
นำงสำวกนกวรรณ ทองดี
นำงสำวนูรีดำ มะลี
นำงศิริรัตน์ บุญสนอง

-๓-

3.2 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5 เวลำ 10.10 – 11.50 น. (คำบเรียนที่ 3 - 4)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ระดับชั้น
ม. ๔/๑
ม. ๔/๒
ม. ๔/๓
ม. ๔/๔
ม. ๔/๕
ม. ๔/๖
ม. ๔/๗
ม. ๔/๘
ม. ๔/๙

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงสำวขวัญใจ ภำสพันธุ์
นำงอุไรวรรณ คงเกินทุน
นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์
นำงสำวนภำเพ็ญ ภูหำด
นำงสำวประภำภรณ์ ณ พัทลุง
นำงธนิดำ กุรุพินท์พำณิชย์
นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี
นำยอนุรักษ์ ยั่งยืน
นำยจำรุพงศ์ กวำงษี

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำยฐิติวัฒน์ ผำสุขเมือง
นำยอนุรักษ์ สวัสดี
นำงสำวศิริพร ชำวนำวัง
นำงสำวกำญจนำ สืบเมืองซ้ำย
นำยอธิบดี เชิดชู
นำงสำวขวัญเรือน มุ่งผลกลำง
นำงสำวพรปรีญำ เที่ยงพูนวงศ์
นำงสำวศิริรัตน์ ดีนอก
-

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ระดับชั้น
ม. ๕/๑
ม. ๕/๒
ม. ๕/๓
ม. ๕/๔
ม. ๕/๕
ม. ๕/๖
ม. ๕/๗
ม. ๕/๘
ม. ๕/๙

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงสำวดวงพร ปรำบคช
นำงสำวนันธิดำ อัปมะโต
นำยณฐภณ สิริอิสรำ
นำงสำวอัจฉรำ วงษ์แก้ว
นำงสำวถิรญำ มิตรมงคลยศ
นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง
นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน
นำยมนระวี ศักดิ์ธนำกุล
นำยนคร ชูสอนสำย

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวเปรมจิต จันนุช
Mr. Dean Escalant
ว่ำที่ร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก
นำยบุญวัตร เมฆรัศมีธร
นำงสำววนัฐชำ จุ้ยจั่น
นำงสำววิลำวรรณ พรรณำภพ
นำยวิชิตพล จันทร์จงปรำณี
นำงจุติพร เมฆบุตร

3.3 ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 เวลำ 12.50 – 14.30 น. (คำบเรียนที่ 6 - 7)
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระดับชั้น
ม. ๓/๑
ม. ๓/๒
ม. ๓/๓
ม. ๓/๔
ม. ๓/๕
ม. ๓/๖
ม. ๓/๗

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำงรัถญำ คำแพง
นำงศิโรรัตน์ เรืองคง
นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์
ว่ำที่ ร.ต.ศุภกร พรสว่ำงกุล
นำงญำณิศำ จันทะแจ่ม
นำงขนิษฐำ แปงมูล
นำยนพดล เชิงศิริ

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำยวีระศักดิ์ คำพำมำ
นำงสำวรวิพร พรมไชย
นำยวรพันธ์ สิทธิเสรี
นำงสำวรมย์รวินท์ อินทโชติ
นำงสำวกรรณิกำ ไทยใจอุ่น
นำยพงศธร อำรีพันธุ์
-

-๔-

ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระดับชั้น
ม. ๖/๑
ม. ๖/๒
ม. ๖/๓
ม. ๖/๔
ม. ๖/๕

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๑
นำยนิติกร ระดม
นำงสำวอมรรัตน์ กระดำษ
นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ
นำงวิภำพรรณ เพ็ชรจรูญ
นำงสำวสุกฤตำ ชำวนำฮี

ม. ๖/๖
ม. ๖/๗
ม. ๖/๘

นำงสำวกรรณิกำ ใยมะเริง
นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล
นำยณัฐพร จันทร์ประนต
นำงสำวจันทรัตน์ เนืองนิตย์

ม. ๖/๙
หน้าที่

ครูที่ปรึกษาคนที่ ๒
นำงสำวณัฐชยำ จิตมำศ
นำยไตรภพ สุทธกุล
นำยรชฏ เจริญวิริยะภำพ
นำงพนิดำ สำระรักษ์
นำยรังสรรค์ เดิมประโคน
นำงสำวกนกวรรณ เชื้อวงษ์
นำงสำววำสนำ ศรีวิริยำนุภำพ
นำงสำววิลำวัณย์ รัตนคช
นำงนิตยำ ปัญจำกุล
นำยชำญณรงค์ โสภำงำม

1. จัดตัวแทนนักเรียนถือพำนไหว้ครูห้องละ 2 คน
2. จัดเตรียมส่งรำยชื่อตัวแทนนักเรียนทำพำนไหว้ครูในวันพุธที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2565 คำบเรียนที่
6 – 9 ห้องละ 8 คน
3. ประสำนงำนกับนักเรียนตัวแทนถือพำนไหว้ครูเพื่อเข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม
ศึกษำ ศำสนำ และวัฒนำธรรม
4. จัดเตรียมนักเรียนที่โดมอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย์ และนำนักเรียนไปวำงกระเป๋ำที่ห้องประชุมสุวรรณ
สุทธำรมย์ ก่อนเข้ำร่วมพิธีไหว้ครูบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักเรียนและฝึกซ้อมนักเรียนผู้นาถือพานดอกไม้ ธูปเทียนและนักเรียนกล่าวคาไหว้ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นำงสำวกรรณิกำ
ใยมะเริง
ประธานกรรมการ
2. นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
รองประธานกรรมการ
3. นำงพนิดำ
สำระรักษ์
กรรมการ
4. นำงฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมการ
5. นำงสำวสมใจ
ภัทรพงศำนติ์
กรรมการ
6. นำยณฐภณ
สิริอิสรำ
กรรมการ
7. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
8. นำงสำวสุภัสสร
จันทร์กระจ่ำง
กรรมการ
9. นำงสำวกำนต์ธีรำ
บำงเขียว
กรรมการ
10. นำยรังสรรค์
เดิมประโคน
กรรมการ
11. นำงสำวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมการ
12. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่

1. ฝึกซ้อมนักเรียนถือพำนไหว้ครูบนหอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดดูแลนักเรียน ผู้นาถือพานดอกไม้ ธูปเทียนในการเข้าพิธีและจัดลาดับนักเรียนส่งพาน
ไหว้ครู
1. นำงจุติพร
เมฆบุตร
ประธานกรรมการ
2. นำยอนุรักษ์
สวัสดี
รองประธานกรรมการ
3. นำงสำวธิดำมำศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๔. ว่ำที่ ร.ต.วันดี
สร้ำงนำนอก
กรรมการ
๕. นำงสำวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมนักเรียนตัวแทนถือพำนไหว้ครูรอประธำนในพิธีที ณ บริเวณทำงเชื่อมอำคำรหอประชุม
จักรินทร์ สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
2. จัดนักเรียนส่งพำนไหว้ครูตำมลำดับ
3. ดูแลนักเรียนตัวแทนถือพำนไหว้ครูกลับที่นั่ง
4. จัดเตรียมนักเรียนรับพำนไหว้ครู จำกคณะผู้บริหำรและคณะครูที่ปรึกษำจำนวน 20 คน
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
6. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
๑. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
๒. นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ
๔. นางสาวกนกวรรณ
เชื้อวงษ์
กรรมการ
๕. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๖. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
๗. นางสาววิลาวรรณ
พรรณนาภพ
กรรมการ
๘. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงควำมสำคัญของกำรไหว้ครู
2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในกำรดำเนินกิจกรรมตำมขั้นตอนที่วำงไว้
3. ชี้แจงและซักซ้อมกำหนดกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมขั้นตอนที่กำหนดก่อนเริ่มกิจกรรม
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. ว่าที่ร้อยตรีศุภกร
พรสว่างกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นายวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมการ
๔. นางสาวพรปรีญา
เที่ยงพูนวงศ์
กรรมการ
๕. นักการภารโรง / แม่บ้าน
กรรมการ
๖. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่

1. จัดตกแต่งสถำนที่สำหรับพิธีไหว้ครูพร้อมติดตัวอักษรหน้ำเวที
2. จัดเตรียมชุดรับแขก และเก้ำอี้สำหรับผู้บริหำรและครู
3. จัดเตรียมสถำนที่ให้ตัวแทนแต่ละห้องจัดพำนดอกไม้ไหว้ครูในวันพุธที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ 2565 ที่
บริเวณโรงอำหำรอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
4. จัดเตรียมโต๊ะวำงพำนไหว้ครู จำนวน 6 โต๊ะโดยแยกตำมระดับชั้นพร้อมติดป้ำยกำกับ บนหอประชุม
จักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
5. จัดเตรียมโต๊ะและติดป้ ำยแยกตำมห้ องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ นำกระเป๋ำไปเก็บไว้ ที่ห้ องประชุ ม
สุวรรณสุทธำรมย์
6. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
โรงรียนรำชวินิตบำงเขน
พิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ 2565
วันที่ 9 มิถุนำยน 2565

8. คณะกรรมการประกวดพานไหว้ครู
๑. นางขนิษฐา
แปงมูล
ประธานกรรมการ
๒. นางศิริรัตน์
บุญสนอง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
กรรมการ
๔. นางสาวประภาพร
กุลวงษ์
กรรมการ
๕. นางสาวแพรวา
สูตรมงคล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดประกวดทำพำนไหว้ครู ในแต่ละระดับชั้น
2. เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทำพำนไหว้ครู
3. ส่งรำยชื่อห้องเรียนที่ได้รับรำงวัลให้กับฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตรภำยในวันพุธที่ 8 มิถุนำยน 2565 ก่อน
เวลำ 17.00 น. ที่กลุ่มบริหำรทั่วไป
4. กำกับดูแล ให้คำปรึกษำแก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนทำพำนไหว้ครู
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
9. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
๒. นายไตรภพ
สุทธกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นำยชัยวัฒน์
ทองสอำด
กรรมกำร
4. นักเรียนช่วยงำนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
กรรมกำร
5. นำยชำญณรงค์
โสภางาม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมเครื่องสียงสำหรับใช้ในงำนพิธีไหว้ครู
2. กำกับดูแลและดำเนินกำรเปิดเพลงตำมลำดับ
3. จั ด เตรี ย มเพลงพระคุ ณ ที่ ส ำม เพลงรำงวั ล ของครู และเพลงมำร์ ช โรงเรี ย นรำชวิ นิ ต บำงเขน
เพื่อประกอบพิธี
4. บันทึกภำพกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีกำรศึกษำ 2565
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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10. คณะกรรมการฝ่ายดนตรีประกอบพิธีการ
1. นำงแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
2. นำงวรัญญำ
ยอดกระโหม
รองประธานกรรมการ
3. นายไตรภพ
สุทธกุล
กรรมกำร
4. นำยกิติศักดิ์
บุญสุข
กรรมกำร
5. นักเรียนวงโยธวำธิต
กรรมกำร
6. นำยมนระวี
ศักดิ์ธนำกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ฝึกซ้อมวงโยธวำทิต โดยมีเพลงพระคุณที่สำม เพลงรำงวัลของครู และเพลงมหำฤกษ์เพื่อบรรเลงใน
งำนพิธีไหว้ครู
2. ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนนำร้องเพลงพระคุณที่สำม และเพลงรำงวัลของครู
3. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
11. คณะกรรมการฝ่ายเชิญประธานเข้าสู่พิธี
1. นำงสำวนภำเพ็ญ
ภูหำด
ประธานกรรมการ
2. นำงสำวกนกวรรณ
ทองดี
รองประธานกรรมการ
3. นำงสำวกำนต์ธีรำ
บำงเขียว
กรรมกำร
4. นำงสำวนันธิดำ
อัปมะโต
กรรมกำร
5. นำงสำวอำรียำ
บุตรอุดร
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. เรียนเชิญประธำนเข้ำสู่พิธี
2. แจ้งกำหนดกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำนแก่ประธำนในพิธี
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
12. คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ
๑. นายชัชวาล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
รองประธานกรรมการ
3. นำงสำวสุภำวดี
พุทธรัตน์
กรรมกำร
4. นำงสำวทัศนีย์
ฝอยทอง
กรรมกำร
5. นายอนุรักษ์
ยั่งยืน
กรรมกำร
6. นำยบุญวัตร
เมฆรัศมีธร
กรรมกำร
7. นำงสำววนำภรณ์
มีโถ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. อำนวยควำมสะดวกในกำรเบิก – จ่ำยงบประมำณ
2. สรุปข้อมูลและรำยงำน รำยรับ - จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
13. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเกียรติบัตร
๑. นางสาวอุบลวรรณ
กาทุ่ง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
รองประธานกรรมการ
3. นำงสำวแพรวำ
สูตรมงคล
กรรมกำร
4. นำงสำวกำญจนำ
สืบเมืองซ้ำย
กรรมกำร
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5. นางสาวศิริรัตน์
ดีนอก
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรประกวดพำนไหว้ครูเพื่อจัดเตรียมเกียรติบัตร
2. จัดพิมพ์เกียรติบัตรเพื่อมอบให้แก่ห้องเรียนที่ชนะกำรประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ.
2565
3. จัดเตรียมนักเรียนส่งเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหำร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2565
จำนวน 5 คน
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
14. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นางสาววิลาวรรณ
พรรณาภพ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวอรัญญา
จันทร์จาเรือน
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จั ดทำ QR-code ส ำหรั บ แบบประเมินควำมพึ งพอใจในกำรปฏิบั ติกิ จกรรมวัน ไหว้ ครู ประจำปี
กำรศึกษำ 2565
2. รวบรวมแบบประเมินควำมพึงพอใจและสรุปผลกำรดำเนินงำนเป็นรูปเล่ม เพื่อเสนอต่อฝ่ำยบริหำร
3. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้ ง นี้ ขอให้ ค รู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ที่ ไ ด้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ง ปฏิบัติ ห น้ำ ที่ อ ย่ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ 6 มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖5

(นำยธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
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กาหนดการพิธีไหว้ครู
ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 (คำบเรียนที่ 1 – 2)
เวลำ 08.10 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.20 น.

09.20 – 09.50 น.

09.50 – 10.00 น.
10.00 – 10.10 น.

- จัดแถวนักเรียนที่โดมอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย์ และครูที่ปรึกษำนำ
นักเรียนไปวำงกระเป๋ำที่ห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์
- ซักซ้อมกำหนดกำรไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
- พิธีเปิด ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ประธำนเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำบูชำพระรัตนตรัย
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำไหว้ครู
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำปฏิญำณตน
- พิธีกรกล่ำวคำกลอน (น้อมเคำรพ นบคำนับกับคนนี้ กับคนที่มีค่ำกว่ำ
คนไหน แสนมำลำดำษดื่น หมื่นมำลัย ก็ยังไม่ซำบซึ้งเท่ำหนึ่งครู,
นักเรียนทั้งหมดนั่งลง)
- ตัวแทนนักเรียนนำพำนดอกไม้ ธูปเทียน บูชำแด่คณะผู้บริหำรและ
คณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรตำมลำดับ(ฝ่ายโสตเปิดเพลงบรรเลง)
- พิธีกรเรียนเชิญคณะผู้บริหำรและคณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำ
พักผ่อนที่เก้ำอี้รับรอง
- พิธีกรเรียนเชิญคุณครูที่ปรึกษำขึ้นนั่งเก้ำอี้บนเวทีตำมลำดับ
- นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพลงรำงวัลของครู
- คณะผู้บริหำรมอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดทำพำนไหว้ครูแก่
นักเรียน
- ประธำนในพิธีมอบโอวำทให้แก่นักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันครูประจำปี
กำรศึกษำ 2565
- นักเรียนรับกระเป๋ำและเข้ำเรียนในคำบที่ 3

*หมายเหตุ 1. ข้าราชการครู แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
2. บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพพร้อมสวมสูทของโรงเรียน

-๑๐-

กาหนดการพิธีไหว้ครู
ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5 (คำบเรียนที่ 3 – 4)
เวลำ 09.50 – 10.10 น.
10.10 – 10.40 น.
10.40 – 11.00 น.

11.00 – 11.30 น.

11.30 – 11.40 น.
11.40 น.

- จัดแถวนักเรียนที่โดมอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย์ และครูที่ปรึกษำนำ
นักเรียนไปวำงกระเป๋ำที่ห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์
- ซักซ้อมกำหนดกำรไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 และ 5
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
- พิธีเปิด ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ประธำนเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำบูชำพระรัตนตรัย
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำไหว้ครู
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำปฏิญำณตน
- พิธีกรกล่ำวคำกลอน (น้อมเคำรพ นบคำนับกับคนนี้ กับคนที่มีค่ำกว่ำ
คนไหน แสนมำลำดำษดื่น หมื่นมำลัย ก็ยังไม่ซำบซึ้งเท่ำหนึ่งครู,
นักเรียนทั้งหมดนั่งลง)
- ตัวแทนนักเรียนนำพำนดอกไม้ ธูปเทียน บูชำแด่คณะผู้บริหำรและ
คณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรตำมลำดับ(ฝ่ายโสตเปิดเพลงบรรเลง)
- พิธีกรเรียนเชิญคณะผู้บริหำรและคณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำ
พักผ่อนที่เก้ำอี้รับรอง
- พิธีกรเรียนเชิญคุณครูที่ปรึกษำขึ้นนั่งเก้ำอี้บนเวทีตำมลำดับ
- นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพลงรำงวัลของครู
- คณะผู้บริหำรมอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดทำพำนไหว้ครูแก่
นักเรียน
- ประธำนในพิธีมอบโอวำทให้แก่นักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันครูประจำปี
กำรศึกษำ 2565
- นักเรียนรับกระเป๋ำและเข้ำคำบพักกลำงวันในคำบที่ 5

*หมายเหตุ 1. ข้าราชการครู แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
2. บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพพร้อมสวมสูทของโรงเรียน

-๑๑-

กาหนดการพิธีไหว้ครู
ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 (คำบเรียนที่ 6 – 7)
เวลำ 12.40 – 12.50 น.
12.50 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.

13.40 – 14.10 น.

14.10 – 14.20 น.
14.20 น.

- จัดแถวนักเรียนที่โดมอเนกประสงค์สำมัคคีภิรมย์ และครูที่ปรึกษำนำ
นักเรียนไปวำงกระเป๋ำที่ห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์
- ซักซ้อมกำหนดกำรไหว้ครูนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษำ
- พิธีเปิด ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ประธำนเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำบูชำพระรัตนตรัย
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำไหว้ครู
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำปฏิญำณตน
- พิธีกรกล่ำวคำกลอน (น้อมเคำรพ นบคำนับกับคนนี้ กับคนที่มีค่ำกว่ำ
คนไหน แสนมำลำดำษดื่น หมื่นมำลัย ก็ยังไม่ซำบซึ้งเท่ำหนึ่งครู,
นักเรียนทั้งหมดนั่งลง)
- ตัวแทนนักเรียนนำพำนดอกไม้ ธูปเทียน บูชำแด่คณะผู้บริหำรและ
คณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรตำมลำดับ(ฝ่ายโสตเปิดเพลงบรรเลง)
- พิธีกรเรียนเชิญคณะผู้บริหำรและคณะครูผู้เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำ
พักผ่อนที่เก้ำอี้รับรอง
- พิธีกรเรียนเชิญคุณครูที่ปรึกษำขึ้นนั่งเก้ำอี้บนเวทีตำมลำดับ
- นักเรียนร้องเพลงพระคุณที่ 3 เพลงรำงวัลของครู
- นักเรียนผู้นำกล่ำวคำปฏิญำณตน
- คณะผู้บริหำรมอบเกียรติบัตร กิจกรรมประกวดทำพำนไหว้ครูแก่
นักเรียน
- ประธำนในพิธีมอบโอวำทให้แก่นักเรียนเนื่องในกิจกรรมวันครูประจำปี
กำรศึกษำ 2565
- นักเรียนรับกระเป๋ำและเข้ำคำบเรียนที่ 8

*หมายเหตุ 1. ข้าราชการครู แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการสีกากี
2. บุคลากรทางการศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพพร้อมสวมสูทของโรงเรียน

ผังที่นั่งเข้าร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประจาปีการศึกษา 2565

