กำหนดกำร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์
ในกำรประทำนเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ ประกำศนียบัตร
และเงินช่วยเหลือครูอำวุโส ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน ๒๕62 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ (กลุม่ ที่ 1)
--------------------

วันพุธที่ 18 กันยายน ๒๕62 (การรายงานตัวและการซักซ้อมวิธกี ารเข้าเฝ้าฯ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑2.๐๐ น. - ครูอาวุโสสังกัดกรุงเทพมหานคร (สป./กศน./สช./สพฐ./สกอ./สอศ./
กก./กท./วธ.) ถึงจังหวัดปราจีนบุรี รายงานตัวเพื่อลงทะเบียน พร้อมแสดง
บัตรประจาตัวประชาชน (หรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการออกให้)
และใบรายงานตัว ณ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30 น.
- เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่พิธีกรจากสานักพระราชวัง
และครูอาวุโสที่มารายงานตัว
- ครูอาวุโสรับฟังคาแนะนาในการเข้าเฝ้าฯ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ
จากเจ้าหน้าที่พิธีกรของสานักพระราชวัง
รอบที่ 1  ผู้ที่รายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น.
 ซักซ้อมฯ เวลา 09.01 – 10.30 น.
(1) หอประชุมคุรุสภา บัตรคิวเลขที่ 1 – 600
(2) เต็นท์กลางสนาม บัตรคิวเลขที่ 601 – 1400
รอบที่ 2  ผู้ที่รายงานตัว เวลา 09.01 – 10.30 น.
 ซักซ้อมฯ เวลา 10.31 – 12.00 น.
(1) หอประชุมคุรุสภา บัตรคิวเลขที่ 1401 – 2000
(2) เต็นท์กลางสนาม บัตรคิวเลขที่ 2001 – 2800
รอบที่ 3  ผู้ที่รายงานตัว เวลา 10.31 – 12.00 น.
 ซักซ้อมฯ เวลา 13.00 – 14.30 น.
(1) หอประชุมคุรุสภา บัตรคิวเลขที่ 2801 – 3400
(2) เต็นท์กลางสนาม บัตรคิวเลขที่ 3401 – 4200
เวลา 08.00 – 15.00 น.
- สั่งจองภาพถ่ายการรับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (การเข้ารับประทานเครื่องหมายฯ)
เวลา 06.3๐ น. – 08.30 น. - ครูอาวุโสสังกัดกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
รายงานตัว ณ สถานที่เดิม พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
(หรือบัตรประจาตัวที่ส่วนราชการออกให้) และใบรายงานตัว
เพื่อรับป้ายชื่อและหมายเลขที่นั่ง
เวลา 08.45 น.
- ครูอาวุโสทุกท่านนั่งตามหมายเลขที่นั่ง

-2เวลา 09.0๐ น.
เวลา ๑1.๐๐ น.
เวลา 13.00 น.

- ครูอาวุโส และเจ้าหน้าที่คุรุสภา เดินทางโดยรถโค้ช จานวน 44 คัน
จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภาไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
- ครูอาวุโสทุกท่านนั่งประจาที่ตามหมายเลขที่นั่ง เพื่อรอรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เสด็จราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงศาลาดุสิดาลัย
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/
ประธานกรรมการคุรุสภา ทูลเกล้าฯ หนังสือประวัติครู
และหนังสือประวัติครู ฉบับพิเศษ 16 มกราคม 2560
- นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ถวายรายงานเรื่องกิจการของมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมทั้งเบิกนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา
เพื่อเบิกครูอาวุโสเข้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ
และขอประทานพระโอวาท ตามลาดับ
- นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เบิกครูอาวุโส
เข้าเฝ้าฯ รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร
และเงินช่วยเหลือ ตามลาดับ
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ตามลาดับ
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประทานพระโอวาท
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จราชดาเนินกลับ
- ครูอาวุโสขึ้นรถโค้ชของคุรุสภา กลับสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
--------------------

การแต่งกาย 1. กรณีเคยรับราชการ - เครื่องแบบปกติขาวนอกประจาการ (ไม่สวมหมวก)
2. กรณีไม่ใช่ข้าราชการ บุรุษ - เครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้าฯ
สตรี - ชุดไทยจิตรลดา หรือชุดไทยเรือนต้น สวมถุงน่องสีเนื้อ
และรองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ
๑. ห้ามนํา กล้องถ่ายภาพ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด พวงกุญแจ และกระเป๋าถือ
ไปที่ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
๒. ห้ามเดินออกไปยังสถานที่บริเวณโดยรอบศาลาดุสดิ าลัย
๓. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด ห้ามไว้เล็บหรือตัดเล็บให้สั้น และห้ามทาเล็บ
๔. ในช่วงเวลาก่อนพิธี จะต้องนั่งรอด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่นั่งไขว่ห้าง
และไม่พูดคุยเสียงดัง
๕. ห้ามสับเปลี่ยน หรือจะเปลี่ยนแปลงที่นั่ง เนื่องจากจะมีผลต่อภาพถ่าย
ขณะเข้ารับพระราชทาน
๖. ก่อนจะเริ่มพิธีประทานเครื่องหมายฯ หากมีความจําเป็นต้องลุกออกจากที่นั่ง
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําแถวที่นั่ง
๗. ห้ามคุย และลุกออกจากที่นั่งขณะพิธีประทานเครือ่ งหมายฯ ดําเนินการอยู่โดยเด็ดขาด
๘. ให้ถวายความเคารพ ก่อนออกจากที่นั่งเพื่อเข้าแถวรับประทานเครื่องหมายฯ
และถวายความเคารพอีกครั้งเมื่อกลับเข้าที่นั่ง
8.1 ครูอาวุโสชาย ถวายความเคารพโดยการคํานับ
8.2 ครูอาวุโสหญิง - แต่งเครื่องแบบปกติขาว ถวายความเคารพโดยการคํานับ
- แต่งชุดไทย ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว
๘.๓ ขอให้ครูอาวุโสทุกคน เดินเข้ารับประทานเครื่องหมายฯ ให้ใกล้แท่นประทับมากที่สุด
๙. ให้ถือเครื่องหมายฯ และประกาศนียบัตร ไว้ระดับอก ระหว่างการเดินออกจาก
หน้าที่ประทับกลับมายังที่นั่ง
๑๐. เมื่อเสร็จพิธี ครูอาวุโสจะต้องเดินทางกลับโดยรถยนต์ที่คุรุสภาจัดให้เท่านั้น
ห้ามเดินทางกลับก่อนเวลา ห้ามเดินทางกลับเอง และห้ามลงจากรถระหว่างทาง
---------------หมายเหตุ กําหนดการเข้าเฝ้าฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การจองตั๋วโดยสารขากลับ
ไว้ล่วงหน้า ไม่สามารถนํามาเป็นเหตุผลในการเดินทางกลับก่อนเวลาได้

คําแนะนําในการเตรียมการเข้าเฝ้าฯ
-------------------

เอกสารที่จะต้องนํามาแสดง
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่ส่วนราชการออกให้
เฉพาะผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งว่าได้รับเงินช่วยเหลือ ให้ถ่ายเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องไปด้วย
2. ใบรายงานตัว
ทั้งนี้ หากไม่นําหลักฐานดังกล่าวไปแสดง สํานักงานเลขาธิการคุรุสภาจะไม่รับรายงานตัว และสํานัก
พระราชวัง จะไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ

การแต่งกายวันเข้าเฝ้าฯ
1. เครื่องแบบปกติขาวนอกประจําการ เป็นแบบเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวในประจําการ (ไม่สวมหมวก)
1.1 ติดเครื่องหมายสังกัดไว้ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างซ้าย
1.2 ติดเครื่องหมายอักษร นก.* ที่ปกคอเสื้อด้านหน้าข้างขวา
1.3 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทีอ่ กเสื้อเบือ้ งซ้าย
1.4 ติดป้ายชื่อที่คุรุสภาเตรียมไว้ให้ที่อกเสือ้ ด้านซ้าย ใต้แพรแถบย่อฯ
2. เครื่องแบบพิธีการ (ผู้ที่มิใช่ข้าราชการ)
บุรุษ แบบเดียวกับเครื่องแบบปกติขาวในประจําการ แนวเสื้อมีกระดุมสีทองขนาดใหญ่ 5 เม็ด
โดยมี เ ครื่ อ งประกอบชุ ด คื อ แผ่ น ทาบคอ (พื้ น กํ า มะหยี่ สี ดํ า มี กิ่ ง ชั ย พฤกษ์ ป ระกอบด้ ว ยใบข้ า งละ 5 ใบ
ปั ก ด้ ว ยดิ้ น สี ท อง และที่ กึ่ งกลางมุ มแหลมติ ดดุ มโลหะสี ทองขนาดเล็ กข้ างละ 1 เม็ ด) ประดั บ แพรแถบย่ อ
ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย ติดป้ายชื่อที่คุรุสภาเตรียมไว้ให้ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้แพรแถบย่อฯ
สตรี ชุดไทยจิตรลดา (ติดเข็มกลัดได้แต่พองาม ห้ามสวมสร้อยคอ) และติดป้ายชื่อที่คุรุสภา
เตรียมไว้ให้ด้านซ้าย สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําแบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย

การเดิ น ทางในวั น เข้ า เฝ้ า ฯ ควรเดิ น ทางโดยรถรั บ จ้ า ง จากสถานที่ พั ก ถึ ง สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา
ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หลังจากรายงานตัวและรับป้ายชื่อแล้ว ให้นั่งตามลําดับ
หมายเลข เพื่อรอขึ้นรถที่คุรุสภาจัดเตรียมไว้ เดินทางจากคุรุสภาไปศาลาดุสิดาลัย และเดินทางกลับคุรุสภาหลังจาก
เสร็จพิธี ส่วนญาติหรือผู้ติดตามจะต้องรอที่คุรุสภา

สถานที่พัก ครูอาวุโสท่านใดที่ต้องการสถานที่พัก โปรดติดต่อโดยตรง ตามรายละเอียดในเว็บไซต์ของคุรุสภา
การจองภาพถ่าย โปรดจองภาพถ่ายพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ในวันรายงานตัวเท่านั้น
ค่าใช้จ่าย สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ดําเนินการให้โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ สําหรับค่าเดินทาง ค่าอาหาร
ค่าที่พัก และค่าจองภาพถ่าย ครูอาวุโสเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
------------------หมายเหตุ 1. เครื่องหมายอักษร นก.* (นอกประจําการ) ทําด้วยโลหะโปร่ง สีทอง ไม่มขี อบ สูง ๒ ซม.
มีจําหน่ายที่ร้านขายเครื่องหมายราชการ
2. วันรายงานตัวและวันเข้าเฝ้าฯ โปรดเดินทางถึงคุรุสภาตามเวลาที่กําหนด
3. ครูอาวุโสที่อยู่ส่วนภูมิภาค โปรดปฏิบัติ ดังนี้
(1) เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ก่อนวันรายงานตัว 1 วัน เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก
(2) กรณีเดินทางกลับโดยรถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน ไม่ควรจองตั๋วขากลับในวันเข้าเฝ้าฯ
เนื่องจากกําหนดการเข้าเฝ้าฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง
10

การเตรียมตัวเกี่ยวกับสุขภาพในการเข้าเฝ้าฯ
1. ควรเตรียมตัวให้พร้อมและพักผ่อนให้เพียงพอ กรณีครูอาวุโสที่ต้องเดินทางไกล
ควรเดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ก่อนวันซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ๑ วัน
๒. อาหารและเครื่องดื่ม ควรเลือกอาหารที่สุก สะอาด หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
น้ําดื่มควรเลือกชนิดที่มีมาตรฐาน
๓. รองเท้าหุ้มส้นสีดําแบบปิดปลายเท้าไม่มีลวดลาย ควรเลือกรองเท้าที่สวมสบาย
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
๔. ผู้มโี รคประจําตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอื่น ๆ
ที่จําเป็นต้องรับประทานยาเป็นประจํา กรุณาเตรียมยาไปด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

ข้อมูลสถานที่พัก
(บริเวณใกล้เคียงสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา)
ที่
ชื่อโรงแรม – ที่อยู่
1 หอพัก สกสค.
ที่อยู่ ถนนนครราชสีมา
เขตดุสิต กทม.
2 โรงแรมตรัง ถนนสุทธิกษัตริย์
เขตพระนคร กทม.
3
4
5
6
7

8

โรงแรมบุญศิริเพลส
ถนนบูรณศาสตร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กทม.
โรงแรม เดอม็อค
ถนนประชาธิปไตย เขตพระนคร
กทม.
โรงแรมสวนดุสิตเพลส
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.
โรงแรมวังสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทอง
นอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.
โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์
ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
เขตบางพลัด กทม

โรงแรมเมโทรริสอร์ท ประตูน้ํา
ซอยเพชรบุรี 13 ถนนเพชรบุรี
แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กทม
9 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดํารงรักษ์
แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.
10 โรงแรมบางกอกซิติ๊สวีท
ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท
เขตราชเทวี กทม.

โทรศัพท์
0 2654 6457 - 62

ราคาห้องพัก ต่อ 1 คืน
Standard : 490 บาท
Deluxe : 750 บาท

0 2282 2141
0 2282 7100

Standard : 1,400 บาท
(ข้าราชการ 1,300 บาท)
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,000 บาท
Deluxe : 1,200 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,300 บาท
Suprerior : 1,500 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,200 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,000 บาท
Deluxe : 1,200 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,300 บาท
Suprerior : 2,100 บาท
Deluxe : 2,300 บาท
พร้อมอาหารเช้า
Standard : 1,500 บาท
Premiun : 2,000 บาท
พร้อมอาหารเช้า

0 2622 2189
0 2629 2100
0 2241 7571
0 2160 1480
0 2422 9222

0 2251 2888
0 2653 7000
0 2628 1111

Standard : 1,500 บาท
Deluxe : 1,900 บาท
พร้อมอาหารเช้า

0 2613 7277 ต่อ 0

Standard : 900 บาท
Deluxe : 1,000 บาท
พร้อมอาหารเช้า
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ที่
ชื่อโรงแรม – ที่อยู่
11 โรงแรมฟลอริดา
ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กทม.
12 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
ถนนราชวิถี เขตบางพลัด กทม.
13 โรงแรมเอสดีอเวนิว
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบํารุง เขตบาง
พลัด กทม.
14 โรงแรมบียอนด์สวีท
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กทม.
15 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โทรศัพท์
0 2247 0990

ราคาห้องพัก ต่อ 1 คืน
Standard : 1,150 บาท
Premiun : 1,350 บาท
พร้อมอาหารเช้า
0 2883 1588
Standard : 1,000 บาท
Deluxe : 1,400 บาท
พร้อมอาหารเช้า
0 2813 3111
Suprerior : 1,400 บาท
Premiun : 1,600 บาท
พร้อมอาหารเช้า
0 2879 7199
Deluxe : 1,000 บาท
Junior Suite : 2,200
บาท
พร้อมอาหารเช้า
0 2669 3254 - 63 ต่อ 0,2 เตียงคู่ : 700 800 บาท
089 959 8122
เตียงเดี่ยว : 800

