คำสั่งโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
ที่ ๑๓๗ / ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน “๓๕ ปี รำชวินิตบำงเขน”
........................................................
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนราชวินิตบางเขน เพื่อเป็นการน้อม
ราลึ ก ถึง ผู้ มี พระคุ ณของโรงเรีย นที่ ได้ เ สี ยสละบริ จ าคที่ ดิ น ผู้มี อุ ป การคุ ณที่ ส นั บสนุ น การจั ดการศึก ษาของโรงเรี ย น
เชิดชูเกียรติคณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่จนประสบผลสาเร็จสมควรยกย่องเชิดชูให้ปรากฏแก่สาธารณะ
โรงเรียนราชวินิตบางเขนจึงกาหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๗(๔)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายธัญวิชญ์
ไตรรัตน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัศมี
วงวิลัย
รองประธานกรรมการ
๓. นายชัชวาล
พฤกษ์พงศ์พันธ์
กรรมการ
๔. นายพลพีระ
วงศ์พรประทีป
กรรมการ
๕. นางศศิพิมพ์
วรรณกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ อานวยความสะดวก ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. นางศศิพิมพ์
วรรณกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายนิติกร
ระดม
รองประธานกรรมการ
๓. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๔. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๕. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๖. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๗. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๘. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการ
๙. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการ
๑๐. นางสาวกรรณิกา
ใยมะเริง
กรรมการ
๑๑. นางสาวรมย์รวินท์
อินทโชติ
กรรมการ

๒
๑๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๑๓. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๑๔. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการ
๑๕. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๑๖. นางสาวพันทิพา
หงษ์ใหญ่
กรรมการ
๑๗. นายฐิติวัฒน์
ผาสุขเมือง
กรรมการ
๑๘. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. วางแผน กาหนดรูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๒. ประสานงานคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. จัดทาโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส ประจาปี ๒๕๖๕
๔. จัดทาหนังสือเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
๕. จัดเตรียมคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิด
๖. จัดทาหนังสือประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ สน.ทุ่งสองห้อง รักษาความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนดีเด่น
๑. นายนิติกร
ระดม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวขวัญใจ
ภาสพันธุ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางมัณฑนา
ฟักขาว
กรรมการ
๔. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
กรรมการ
๕. นางขนิษฐา
แปงมูล
กรรมการ
๖. นางรพีพรรณ
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๗. นายสมชาย
กรุณาพิทักษ์
กรรมการ
๘. นางอุไรวรรณ
คงเกินทุน
กรรมการ
๙. นางสาวอมรรัตน์
กระดาษ
กรรมการ
๑๐. นางสาวกรรณิกา
ใยมะเริง
กรรมการ
๑๑. นางสาวรมย์รวินท์
อินทโชติ
กรรมการ
๑๒. นางสาวพิสมัย
ดวงพิมาย
กรรมการ
๑๓. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๑๔. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๑๕. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
๑๖. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๑๗. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๑๘. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
กรรมการ

๓
๑๙. นางสาวดวงพร
ปราบคช
กรรมการ
๒๐. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๒๑. นางสาวณัฐชยา
จิตมาศ
กรรมการ
๒๒. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
กรรมการ
๒๓. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. พิจารณา คัดเลือก นักเรียนที่มีคุณสมบัตินักเรียนดีเด่นตามเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียนดีเด่น ๔ ประเภท
๒. ประกาศรายชื่อนักเรียนดีเด่นที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
๑. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
รองประธานกรรมการ
๓. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๔. นายชาญณรงค์
โสภางาม
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดทาใบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเสนอผู้อานวยการลงนาม
๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์และสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๑. นางสาวกรรณิกา
ใยมะเริง
ประธานกรรมการ
๒. นางพนิดา
สาระรักษ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางฝนทิพ
สุขสุนทรีย์
กรรมการ
๔. นางสาวสมใจ
ภัทรพงศานติ์
กรรมการ
๕. นายณฐภณ
สิริอิสรา
กรรมการ
๖. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๗. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
กรรมการ
๘. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๙. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๑๐. นายรังสรรค์
เดิมประโคน
กรรมการ
๑๑. นางสาวอรวรรณ
ชูดวงจันทร์
กรรมการ
๑๒. นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการ
๑๓. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จานวน ๙ รูป ถวายภัตตาหารเพลในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. จัดหา ฝึกซ้อม นักเรียนเป็นพิธีกรสงฆ์ และนักเรียนดูแลพระสงฆ์ทั้ง ๙ รูป

๔
๓. ถวายข้าวพระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต พระภูมิ เจ้าที่
๔. จัดเตรียมปัจจัยไทยธรรม สังฆทาน ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๙ รูป
๕. ควบคุม ดูแลอานวยความสะดวกนักเรียนในการจุดธูปไหว้พระครูสุวรรณสุทธารมย์ และคุณย่าผัน คาจงจิตร
บริเวณหน้าโรงเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง
๑. นางแก้วใจ
เหมือนอินทร์
ประธานกรรมการ
๒. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
รองประธานกรรมการ
๓. นายไตรภพ
สุทธกุล
กรรมการ
๔. นายวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมการ
๕. นางสาวพรปรีญา
เที่ยงพูนวงศ์
กรรมการ
๖. นายกิติศักดิ์
บุญสุข
กรรมการ
๗. นายชัยวัฒน์
ทองสอาด
กรรมการ
๘. นายวีระศักดิ์
คาพามา
กรรมการ
๙. นายมนระวี
ศักดิ์ธนากุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตบรรเลง ณ สนามโรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒. จัดเตรียมดนตรีไทยบรรเลง ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
๓. จัดเตรียมการแสดงในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๑. ว่าที่ ร.ต.ศุภกร
พรสว่างกุล
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๔. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๕. นางสาวภัทรสุดา
หนองกก
กรรมการ
๖. นางสาวสุภัสสร
จันทร์กระจ่าง
กรรมการ
๗. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการ
๘. นักพัฒนาและแม่บ้าน
กรรมการ
๙. นายวรพันธ์
สิทธิเสรี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะหมู่บูชา พระครูสุวรรณสุทธารมย์ และคุณย่าผัน คาจงจิตร
๒. ตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าเวที ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธรให้สวยงาม
๓. จัดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จานวน ๙ รูป

๕
๔.
๕.
๖.
๗.

จัดเตรียมโต๊ะแท่นพิธีสาหรับสักการะผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน
จัดเตรียม ประดับ ตกแต่ง แท่นรับประกาศนียบัตรนักเรียนดีเด่น
จัดโต๊ะ เก้าอี้ สาหรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ คณะครูและนักเรียน
ติดตัวอักษรบนเวที
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๓๕ ปี
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
๑. นายจารุพงศ์
กวางษี
ประธานกรรมการ
๒. นายนพดล
เชิงศิริ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ
๔. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๕. นายไตรภพ
สุทธกุล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ติดตั้ง ควบคุม ระบบเครื่องเสียงที่เวทีหน้าเสาธง และบริเวณหอประชุมจักรินทร์สิรินธรให้พร้อมในวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ ตลอดพิธี
๓. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพถ่าย วิดีโอ ในงานพิธี
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร
๑. นางวรัญญา
ยอดกระโหม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุรพร
มาลารัตน์
รองประธานกรรมการ
๓. นางรัถญา
คาแพง
กรรมการ
๔. นางสาวอุบลวรรณ
กาทุ่ง
กรรมการ
๕. นางสาวจันทรัตน์
เนืองนิตย์
กรรมการ
๖. นางสาวรมย์รวินท์
อินทโชติ
กรรมการ
๗. นางสาวแพรวา
สูตรมงคล
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมน้าดื่ม ประสานงานกับฝ่ายปฏิคมในการต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สาหรับคณะครู และแขกผู้มีเกียรติ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
๑. นางวิภาพรรณ
เพ็ชรจรูญ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนภาเพ็ญ
ภูหาด
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกนกวรรณ
ทองดี
กรรมการ
๔. นางสาวกานต์ธีรา
บางเขียว
กรรมการ
๕. นางสาวอารียา
บุตรอุดร
กรรมการ
๖. นางสาวฐิติพร
พูลสวัสดิ์
กรรมการ
๗. นางสาวประภาพร
กุลวงษ์
กรรมการ
๘. นางสาวธัญจิรา
จุนทวิเทศ
กรรมการ
๙. นางสาวอรัญญา
จันทร์จาเรือน
กรรมการ
๑๐.นางสาวอุไรวรรณ
ทองอร่าม
กรรมการ
๑๑.นางสาววรรณิศา
เสนาบุตร
กรรมการ
๑๒.นักศึกษาฝึกประสบการณ์
๑๓.นางสาวนันธิดา
อัปมะโต
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายดาเนินการในการเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้มีอุปการคุณที่มาร่วมงาน
๓. ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ในการต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงาน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกร
๑. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
ประธานกรรมการ
๒. นางสุธาดา
ศิริกุล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
๔. นายพงศ์นที
คงถาวร
กรรมการ
๕. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๖. นางสาวกนกวรรณ
เชื้อวงษ์
กรรมการ
๗. นายรชฏ
เจริญวิริยะภาพ
กรรมการ
๘. นางสาววิลาวรรณ
พรรณาภพ
กรรมการ
๙. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. เป็นพิธีกรและดาเนินการควบคุมขั้นตอน พิธี ให้เป็นไปตามกาหนดการ
๒. ฝึกซ้อมนักเรียน ในการอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และประวัติคุณย่าผัน คาจงจิตร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมพิธีมอบเกียรติบัตร
๑. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นางจิตติญา
กล่อมเจ๊ก
กรรมการ
๔. นางสาวดวงดาว
คุ้มภัย
กรรมการ
๕. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
๖. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการ
๗. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
กรรมการ
๘. นางสาวศรัญญา
โฮ่คุณ
กรรมการ
๙. นางสาววนัฐชา
จุ้ยจั่น
กรรมการ
๑๐. นางสาวพันทิพา
หงษ์ใหญ่
กรรมการ
๑๑. นายฐิติวัฒน์
ผาสุขเมือง
กรรมการ
๑๒. นายวิชิตพล
จันทร์จงปราณี
กรรมการ
๑๓. นางสาววิลาวัณย์
รัตนคช
กรรมการ
๑๔. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ควบคุม กากับ ดูแล ฝึกซ้อมนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๕ ให้เกิดความเรียบร้อย
๒. จัดเตรียมเกียรติบัตรสาหรับมอบในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยเชิญพระมหำพิชัยมงกุฎ และธงโรงเรียน
๑. นางสาวถิรญา
มิตรมงคลยศ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวกรรณิกา
ไทยใจอุ่น
กรรมการ
๔. นายนพดล
เชิงศิริ
กรรมการ
๕. นางสาวธิดามาศ
สิงห์ธวัช
กรรมการ
๖. นายอนุรักษ์
สวัสดี
กรรมการ
๗. นางจุติพร
เมฆบุตร
กรรมการ
๘. นางสาวเฉลิมสิริ
หนูดี
กรรมการ
๙. ว่าที่ ร.ต.วันดี
สร้างนานอก
กรรมการ
๑๐. นายจารุพงศ์
กวางษี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ฝึกซ้อมประธานนักเรียนในพิธีรับมอบธงและคณะกรรมการนักเรียนในพิธีรับเข็มประจาตาแหน่ง
๒. ฝึกซ้อมนักเรียนอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและขบวนธงเกียรติยศ

๘
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
๑. นางสาวขวัญเรือน
มุ่งผลกลาง
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววนาภรณ์
มีโถ
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวสุภาวดี
พุทธรัตน์
กรรมการ
๔. นายบุญวัตร
เมฆรัศมีธร
กรรมการ
๕. นายอนุรักษ์
ยั่งยืน
กรรมการ
๖. นางสาวทัศนีย์
ฝอยทอง
กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวกมลชนก
กัลยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. อานวยความสะดวกในการเบิก – จ่าย งบประมาณในการดาเนินงาน
๒. สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเสนอฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. นางสาวอัจฉรา
วงษ์แก้ว
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุณฑริกา
จุลวาทิน
รองประธานกรรมการ
๓. นายฐิติวัฒน์
ผาสุขเมือง
กรรมการ
๔. นางสาวพันทิพา
หงษ์ใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดเตรียมเครื่องมือ หรือแบบสอบถามครูและนักเรียนที่มาร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
๒. จัดทารูปเล่มการดาเนินกิจกรรมและผลการประเมิน เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ผู้ได้รับคาสั่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการโดยเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

๙
กำหนดกำรวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
วันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕
...................................................................................
ภำคสนำม ณ หน้ำเสำธง โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๐๗.๒๙ น.

- ผู้อานวยการโรงเรียนถวายข้าวพระพุทธโคดมบรมโลกนาถราชวินิต พระภูมิ เจ้าที่ บริเวณหน้า
โรงเรียน

๐๗.๔๐ น.

- นักเรียนจุดธูปไหว้รูปพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และคุณย่าผัน คาจงจิตร
- กิจกรรมหน้าเสาธง

๐๘.๓๐ น.

- ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประธานในพิธีมาถึง (วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- พิธีอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎ ประดับแท่นเกียรติยศบนเวที
- ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติโรงเรียน ประวัติพระครูสุวรรณสุทธารมย์ และประวัติคุณย่าผัน
คาจงจิตร
- ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นานักเรียนกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าพระมหาพิชัยมงกุฎ
และร่วมร้องเพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน และเพลงพราวชมพู
- ประธานในพิธี ผู้อานวยการโรงเรียน และรองผู้อานวยการโรงเรียน ประดับป้ายตาแหน่ง
คณะกรรมการนักเรียน และประธานคณะสี ๕ คณะ
- ประธานในพิธกี ล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๕ ปี
- การแสดงชุด “๓๕ ปี ความดีที่ไม่เปลี่ยนแปลง”

๐๙.๒๐ น.

- ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รับมอบงานและเชิญธงโรงเรียน
- ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ นักแสดง ถ่ายภาพร่วมกัน

- เสร็จสิ้นพิธี
ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร โรงเรียนรำชวินิตบำงเขน
๐๙.๓๐ น.
๐๙.๔๕ น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธี
- ผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่รว่ มงานพร้อมกัน ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร

๑๐.๐๐ น.

- ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประธานในพิธีมาถึง (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

๑๐.๑๐ น.

- พระสงฆ์มาถึงพิธี
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (วงดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการ)

๑๐
- ทาบุญอุทิศส่วนกุศลแด่พระครูสุวรรณสุทธารมย์ คุณย่าผัน คาจงจิตร คณะครู
และนักเรียนที่เสียชีวิต
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทาบุญโรงเรียน
- ถวายจตุปจั จัยไทยธรรม
- พระสงฆ์ให้พร ประพรมน้าพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๐๐ น.

- นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
- ประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ครูอาวุโส
- ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนเรียนดี
ประเภทนักเรียนสร้างชื่อเสียง ประเภทนักเรียนผู้นา และประเภทนักเรียนจิตอาสา

๑๒.๐๐ น.

- ประธานในพิธีให้โอวาท

๑๒.๓๐ น.

- เสร็จพิธี ครูและแขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมสูทโรงเรียนราชวินิตบางเขน
นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน

