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ค ำส่ังโรงเรียนรำชวินิตบำงเขน 
ท่ี  ๖๗ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
............................................... 

     ด้วยโรงเรียนรำชวินิตบำงเขนได้ก ำหนดให้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ 
ในวันท่ี ๑๐-๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิม -
พระเกียรติ ๔๘ พรรษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
มำตรำ ๒๗(๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็น
ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรให้ปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 
 
 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.  นำยธัญวิชญ ์ ไตรรัตน ์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงศศิพิมพ์ วรรณกูล รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำยชัชวำล พฤกษ์พงศ์พันธ ์ กรรมกำร 
 ๔.  นำยพลพีระ วงศ์พรประทีป กรรมกำร  
 ๕.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย กรรมกำรและเลขำนุกำร   
 หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับติดตำมกรรมกำรแต่ละฝ่ำยให้ด ำเนินงำน 
   เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  
  ๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑.  นำงสำวรัศมี วงวิลัย ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงจิตติญำ   กล่อมเจ๊ก รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.  นำงวรญัญำ ยอดกระโหม กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
 ๕.  นำยนพดล   เชิงศิริ กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำวธิดำมำส สิงห์ธวัช กรรมกำร 
 ๙.  นำยอนุรักษ ์ สวัสดี กรรมกำร 
 ๑๐.  นำงจุติพร เมฆบุตร กรรมกำร 
 ๑๑.  นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำร 
 ๑๒. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง กรรมกำร 

/๑๕. นำยไตรภพ 
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 ๑๕. นำยไตรภพ สุทธกุล กรรมกำร 
 ๑๖. นำยพงศธร อำรีพันธุ ์ กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวอุบลวรรณ กำทุ่ง กรรมกำร  
  ๑๘. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณำภพ กรรมกำร 
  ๑๙. นำงสำวแพรวำ สูตรมงคล กรรมกำร 
  ๒๐. นำยวรพันธ ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
  ๒๒. นำงสำวอรวรรณ  ชูดวงจันทร์ กรรมกำร 
 ๒๓. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย กรรมกำร 
 ๒๔. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก กรรมกำร 
 ๒๕. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
 ๒๖. นำงสำวอรัญญำ จันทร์จ ำเรือน กรรมกำร 
 ๒๗. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบหน้ำท่ีต่ำง ๆ 
   ๒. จัดท ำเอกสำรกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดพิธี 
   ๓. แก้ไขปัญหำ ให้ค ำแนะน ำและติดตำมกำรด ำเนินงำนจนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  
 
  ๓. คณะกรรมการสถานที่ 
   ๑. ว่ำท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่ำงกุล ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำงสำวจตุรพร มำลำรัตน์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยวรพันธ ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
  ๕. นักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะต้ัง พระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ พระมหำพิชัยมงกุฎ แท่น 
    ประดับธง  
   ๒. จัดเก้ำอี้ส ำหรับครู 
  ๓. ประดับตกแต่งสถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
  ๔.  ติดตัวอักษรหน้ำเวทีด้วยข้อควำม 
 
 
 
 
 
   ๔. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และพิธีกำร... 
 
 
 

กิจกรรมกำรปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ............ 
วัน.................ที่.............. พฤษภำคม ๒๕๖๕  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
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 ๔. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
   ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสุธำดำ ศิริกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำร 
  ๔. นำงสำวกนกวรรณ เช้ือวงษ์ กรรมกำร 
  ๕. นำยพงศ์นที  คงถำวร กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวสุภำวดี พุทธรัตน์ กรรมกำร 
  ๗. นำงสำววิลำวรรณ  พรรณนำภพ กรรมกำร 
  ๘. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที่ ๑. ประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบถึงควำมส ำคัญของกิจกรรมปฐมนิเทศ 
   ๒. ประสำนงำนกับกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรในกำรด ำเนนิกิจกรรมให้เป็นไปตำมข้ันตอนท่ีก ำหนด 
   ๓. เป็นพิธีกรในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ 
  ๔. จัดซ้อมนักเรียน และอธิบำยข้ันตอนพิธีมอบตัวเป็นศิษย์เพื่อควำมเรียบร้อย 
   ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 ๕. คณะกรรมการโสตทัศนศึกษา 
   ๑.  นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำยไตรภพ สุทธกุล รองประธำนกรรมกำร 
  ๓.  นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
  ๔. นำยชำญณรงค์ โสภำงำม กรรมกำร 
  ๔. นักเรียนช่วยงำนฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวเฉลิมสิริ หนูดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่  ๑. ติดต้ังเครื่องเสียงส ำหรับใช้ในกิจกรรมปฐมนิเทศ 
   ๒. บันทึกภำพกิจกรรมปฐมนิเทศจนแล้วเสร็จ 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
  ๖. คณะกรรมการจัดเตรียมขบวนอัญเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ 
   ๑. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี ประธำนกรรมกำร 
  ๒. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน กรรมกำร 
  ๓. นำยนพดล เชิงศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อม และก ำกับขบวนอันเชิญตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียน 
  ๑. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยนพดล   เชิงศิริ กรรมกำร 
  ๓. นำงมัณฑนำ  ฟักขำว กรรมกำร 
  ๔. นำยพงศ์นที  คงถำวร กรรมกำร 
  ๕.   นำงสุธำดำ  ศิริกุล กรรมกำร 

/๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ… 
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  ๖. นำงสำวกำนต์ธีรำ  บำงเขียว กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวธิดำมำศ  สิงห์ธวัช กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวอุบลวรรณ  กำทุ่ง กรรมกำร 
  ๙. นำงสำวฐิติพร  พูลสวัสด์ิ กรรมกำร 
  ๑๐. นำงแก้วใจ  เหมือนอินทร์ กรรมกำร 
  ๑๑. นำงสำวประภำพร  กุลวงษ ์ 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  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
   ๒๕. นำยอนุรักษ์  ยั่งยืน กรรมกำร 
   ๒๖. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
   ๒๗. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
  ๒๘. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำร 
   ๒๙. นำงจุติพร เมฆบุตร กรรมกำร 
   ๓๐. ว่ำท่ีร้อยตรีวันดี สร้ำงนำนอก กรรมกำร 
  ๓๑. นำงสำวศิริรัตน์  ดีนอก กรรมกำร 
  ๓๒. นำยอธิบดี  เชิดชู กรรมกำร 
  ๓๓. นำยชัยวัฒน์  ทองสอำด กรรมกำร 
  ๓๔. นำงสำววรรณิศำ   เสนำบุตร กรรมกำร 
  ๓๕. นำงสำวกำญจนำ  สืบเมืองซ้ำย กรรมกำร 
  ๓๓. คณะกรรมกำรนักเรียนและนักเรียนพี่เล้ียง กรรมกำร 
  ๓๒. นำยจำรุพงศ์  กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หน้าที่  ๑.  ควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำรับฟังกำรปฐมนิเทศ และกำรเวียนฐำนท ำกิจกรรม  

  ๒.  ตรวจสอบรำยช่ือนักเรียนท่ีเข้ำร่วมและไม่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรปฐมนิเทศ  

  ๓.  ตรวจทรงผม และเครื่องแต่งกำยนักเรียนให้ถูกต้องตำมระเบียบของโรงเรียน  

  ๔. ให้ค ำแนะน ำด้ำนกำรเรียนและกำรปฏิบัติตนของนักเรียน  
  ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

/๘. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกิจกรรม... 
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 ๘. คณะกรรมการประจ าฐานกิจกรรม 
     ฐานที่ ๑ กิจกรรมวินัยเชิงบวก และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๑. นำยนพดล   เชิงศิริ ประธำนกรรมกำร 
    ๒. นำงสำวพิสมัย ดวงพิมำย รองประธำนกรรมกำร 
    ๓. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
    ๔. นำงสำวพรปรีญำ  เท่ียงพูนวงศ์ กรรมกำร 
    ๕. นำงจิตติญำ  กล่อมเจ๊ก กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   สถานที่ด าเนินกิจกรรม หอประชุมจักรินทร์สิรินธร อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษำ 
    หน้าที่  ๑. จัดกิจกรรมสร้ำงควำมเข้ำใจในระเบียบวินัยของนักเรียน  
     ๒. จัดเตรียมขั้นตอนในกำรด ำเนินงำน 
     ๓. ด ำเนินงำนให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัย  
     ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ฐานที่ ๒ บันทึกใบหน้า Student Care 
   ๑. นำงสำวภัทรสุดำ หนองกก ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสำวบุณฑริกำ จุลวำทิน กรรมกำร 
   ๓. นำยวรพันธ ์ สิทธิเสรี กรรมกำร 
   ๔. นำยพงศธร อำรีพันธุ ์ กรรมกำร 
  ๕. นำงสำวศรัญญำ โฮ่คุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   สถานที่ด าเนินกิจกรรม หน้ำห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์ 
  หน้าที่  ๑. จัดเตรียมขั้นตอนกำรบันทึกใบหน้ำ Student Care 
     ๒. ก ำกับดูแลนักเรียนในกำรเก็บใบหน้ำร่วมกับครูท่ีปรึกษำ และนักเรียนพี่เล้ียง  
      ๓. ด ำเนินงำนให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Student Care 
     ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  ฐานที่ ๓ บันทึกภาพท าบัตรนักเรียน 
   ๑. นำงสำวสุภัสสร จันทร์กระจ่ำง ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำยไตรภพ สุทธกุล กรรมกำร 
   ๓. นำงสำวดวงดำว คุ้มภัย กรรมกำร 
   ๔. นำยชัยวัฒน ์ ทองสอำด กรรมกำร 
   ๕. นำยจำรุพงศ์ กวำงษี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  สถานที่ด าเนินกิจกรรม ห้องประชุมสุวรรณสุทธำรมย์ 
   หน้าที่  ๑. จัดเตรียมขั้นตอนกำรบันทึกใบหน้ำท ำบัตรนักเรียน 
     ๒. ก ำกับดูแลนักเรียนในถ่ำยภำพท ำบัตรนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษำ และนักเรียนพี่เล้ียง 
      ๓. เก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อน ำลงบัตรนักเรียน 
     ๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

 ๙. คณะกรรมการตรวจเคร่ืองแต่งกาย 
    ๑. นำงจิตติญำ กล่อมเจ๊ก ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสำวธิดำมำส สิงห์ธวัช กรรมกำร 
   ๓. นำยอนุรักษ ์ สวัสดี กรรมกำร 

/๔. นำงจุติพร... 
 



-๖- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

 
 

ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ วันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ วันพุธท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

************** 
เวลำ ๐๗.๐๐ น.  นักเรียนลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษำ ช้ัน ๑ อำคำรภัทรรำชำ 
เวลำ ๐๗.๔๐ น.  กิจกรรมหน้ำเสำธง  
เวลำ ๐๘.๓๐ น.  นักเรียนขึ้นหอประชุม ลอดซุ้มธง 

เวลำ ๐๘.๔๕ น.  พิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
เวลำ ๐๙.๑๕ น.  พิธีอันเชิญพระมหำพิชัยมงกุฎ 

เวลำ ๐๙.๓๐ น.   พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และกล่ำวค ำปฏิญำณตน 

เวลำ ๑๐.๐๐ น.  รู้จักรำชวินิตบำงเขน แนะน ำสถำนท่ีในโรงเรียน   

เวลำ ๑๐.๓๐ น.  พักเบรก 

เวลำ ๑๐.๔๕ น.  กิจกรรมนันทนำกำร และสอนร้องร้องเพลงโรงเรยีน 

เวลำ ๑๒.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ น.  กิจกรรมเวียนฐำน 
     - ระเบียบวินัยเชิงบวก 
     - ถ่ำยภำพท ำบัตรนักเรียน 
     - เก็บใบหน้ำ Student Care 
เวลำ ๑๖.๐๐ น.   กล่ำวสรุปกิจกรรม และพิธีปิด 
 
หมายเหตุ - เรียนเชิญครูที่ปรึกษำช้ันช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ ทุกท่ำนร่วมกิจกรรม 

  - ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ แต่งกำยสุภำพ และสูทโรงเรียน 

  - นักเรียน และพี่เล้ียงแต่งกำยชุดนักเรียน 

  - ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 


