
 

 

 
คำส่ังโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ท่ี  51/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------- 

 

  ตามประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4     
ปีการศึกษา 2565 ลงวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั ้น โรงเรียน ได้กำหนดการรับมอบตัวนักเร ียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 เพื่อให้การ
ดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค เป็นไปตาม
ประกาศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยอำนวจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 (1) 
ประกอบกับมาตรา 27 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547     
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 

    1. นายธัญวิชญ ์  ไตรรัตน ์       ประธานกรรมการ 
    2. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล       รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวรัศมี  วงวิลัย       กรรมการ 
    4. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป      กรรมการ 
    5. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์     กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ อำนวยการ กำกับติดตามในการดำเนินงานการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565  
  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยุติธรรมและเสมอภาค 
 

2. คณะกรรมการดำเนนิงาน 
 

    1. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์     ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง      รองประธานกรรมการ 
    3. นายนิติกร   ระดม       กรรมการ 
    4. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ       กรรมการ 
    5. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก       กรรมการ 
    6. นางสุธาดา  ศิริกุล       กรรมการ 
    7. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์       กรรมการ 
    8. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ      กรรมการ 
    9. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      กรรมการ 
  10. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์       กรรมการ 
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  11. นายจารุพงศ์  กวางษี       กรรมการ 
  12. นายไตรภพ  สุทธกุล       กรรมการ 
  13. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง       กรรมการ 
  14. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ      กรรมการ 
  15. นายพงศธร  อารีพันธุ ์       กรรมการ 
  16 นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       กรรมการ 
  17. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      กรรมการ 
  18. นายณฐภณ  สิริอิสรา       กรรมการ 
  19. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ       กรรมการ 
  20. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี        กรรมการ 
  20. นางสาววนาภรณ์ มีโถ        กรรมการ 
  21. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง       กรรมการ 
  22. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ       กรรมการและเลขานุการ 
  23. นายอธิบดี  เชิดชู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

หนา้ที ่   1. วางแผนและจัดระบบการดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
   ปีการศึกษา 2565 
    2. กำหนดขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน 
    3. สรุปผลการดำเนินการรับมอบตัวเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
    4. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3. คณะกรรมการจัดลำดบัการรายงานตวันกัเรยีน 
 

    1. นางวิภาพรรณ  เพ็ชรจรูญ       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวถิรญา  มิตรมงคลยศ      รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น       กรรมการ 
    4. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย       กรรมการ 
    5. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน       กรรมการ 
    6. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย ์      กรรมการ 
    7. นางสาวเปรมจิต จันนุช       กรรมการ 
    8. นายวีระศักดิ์  คำพามา       กรรมการ 
    9. นางสาวอารียา  บุตรอุดร       กรรมการ 
  10. นายชาญณรงค์  โสภางาม       กรรมการ 
  11. นางสาววิลาวัลย์ รัตนคช       กรรมการ 
  12. นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมบัตรคิวในการมามอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
   ปีการศึกษา 2565 ในวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 
    2. จัดลำดับการมอบตัวของนักเรียนและผู้ปกครอง 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. คณะกรรมการตรวจหลกัฐานการมอบตวันกัเรยีน 
 

    1. นายนิติกร   ระดม       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวขวัญใจ  ภาสพันธุ์       รองประธานกรรมการ 
    3. นายกิติศักดิ์  บุญสุข       กรรมการ 
    4. นางสาววรรณิศา เสนาบุตร       กรรมการ 
    5. นางสาวดวงพร  ปราบคช       กรรมการและเลขานุการ 
 

   ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 วนัเสารท์ี ่2 เมษายน 2565  
 

กลุม่ กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 
1 นางมัณฑนา ฟักขาว นายพงศ์นที คงถาวร 
2 นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 
3 นางแก้วใจ เหมือนอินทร์ นางสาวรวิพร พรมไทย 
4 นางขนิษฐา แปงมูล นายอนุรักษ ์ สวัสดี 
5 นายสมชาย กรุณาพิทักษ์ นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 

 

   ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 วนัอาทิตยท์ี ่3 เมษายน 2565 
 

กลุม่ กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 
1 นางอุไรวรรณ คงเกินทุน นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 
2 นางสาวอมรรัตน ์ กระดาษ นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ 
3 นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช นางสาวนูรีดา มะลี 
4 นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย นางวรญัญา ยอดกระโหม 
5 นางรัถญา คำแพง นางวิริสา ปัญญะโส 

 

หนา้ที ่   1. ช้ีแจงขั้นตอนการมอบตัว เอกสารการรายงานตัวและการลงนามรับรองสำเนาในเอกสาร 
    2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามรายการ ดังนี้ 
    2.1 ใบมอบตัว ใบประวัตินักเรียน การกรอกข้อมูล และการติดรูปถ่าย 
    2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง 
    2.3 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง กรณีนักเรียนไม่อยู่ร่วมกับ 
     บิดามารดา พร้อมฉบับจริง  
    2.4 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปล่ียนช่ือสกุลของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง 
    2.5 หลักฐานการรับโอนบุตรบุญธรรม (ถ้ามี) 
    3. จัดเก็บเอกสารการมอบตัวลงแฟ้มทะเบียนนักเรียนและแฟ้มประวัตินักเรียน 
    4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการรบัเงนิบำรงุการศกึษา 
 

  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 วนัเสารท์ี ่2 เมษายน 2565  
 

กลุม่ กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 
1 นางพนิดา สาระรักษ์ นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด 
2 นางนิตยา ปัญจากุล นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี 
3 นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์ นายนพดล เชิงศิริ 
4 นางศิริรัตน ์ บุญสนอง นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 
5 นางฝนทิพ สุขสุนทรีย์ นางสาวฐิติพร พูลสวัสด์ิ 

 

  ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 วนัอาทิตยท์ี ่3 เมษายน 2565 
 

กลุม่ กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 
1 นางสาวสมใจ ภัทรพงศานต์ิ นางสาววิลาวรรณ พรรณาภพ 
2 นางญาณิศา จันทะแจ่ม นางสาวภัทรสุดา หนองกก 
3 นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ นายณัฐพล วงศ์ฟู 
4 นางจุติพร เมฆบุตร นางสาวนันธิดา อัปมะโต 
5 นายนคร ชูสอนสาย นางสาวกนกวรรณ ทองดี 

 
หน้าที่   1. กรรมการคนที่ 1 ลงทะเบียนรับเอกสาร/อุปกรณ์ การรับเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร   
   ในวันท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 07.30 – 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกษรแก้ว 
    2. ดำเนินการรับเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร ณ ช้ันล่างอาคารภัทรราชา 
    3. กรรมการคนที่ 1 ออกใบแทนใบเสร็จรับเงิน โดยส่วนที่ 1 ให้ผู้ปกครองเก็บเป็นหลักฐาน และส่วนที่ 2 
   เพื่อนำส่งงานการเงิน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อย 
    4. กรรมการคนที่ 2 สรุปยอดเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร พร้อมใบแทนใบเสร็จรับเงิน   
   ส่วนท่ี 2 นำเงินส่งงานการเงิน ณ ห้องประชุมเกษรแก้ว 
    5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. คณะกรรมการฝา่ยการเงนิ 
 

    1. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์     ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง      รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์       กรรมการ 
    4. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง       กรรมการ  
    5. นางสาววนาภรณ์ มีโถ        กรรมการ 
    6. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       กรรมการ 
    7. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      กรรมการ 
    8. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง       กรรมการ 
    9. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง       กรรมการ 
  10. นายอธิบดี  เชิดชู       กรรมการ 
  11. นางสาวเกศกนก โพธิสวัสด์ิ       กรรมการและเลขานุการ 
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หนา้ที ่   1. จัดเตรียมเอกสารด้านการเงินในการมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
   ปีการศึกษา 2565 ในวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 
    2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
    3. สรุปยอดเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร 
    4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. คณะกรรมการประชาสมัพนัธ ์
 

    1. นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก       ประธานกรรมการ 
    2. นางสุธาดา  ศิริกุล       รองประธานกรรมการ 
    3. นายพงศ์นที  คงถาวร       กรรมการ 
    4. นายจารุพงศ์  กวางษี       กรรมการ 
    5. นายรชฏ   เจริญวิริยะภาพ     กรรมการ 
    6. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี        กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
   ปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ในวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565  
   ณ โดมสามัคคีภิรมย์ 
    2. ทำหน้าท่ีพิธีกรการดำเนินงานการรับมอบตัวนักเรียน 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. คณะกรรมการอาคารสถานที่และสิง่แวดลอ้ม 
 

    1. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวจตุรพร  มาลารัตน์       รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวดวงดาว คุ้มภัย       กรรมการ 
    4. นายจารุพงศ์  กวางษี       กรรมการ 
    5. นางสาวภัทรสุดา หนองกก       กรรมการ 
    6. นางสาวสุภัสสร  จันทร์กระจ่าง      กรรมการ 
    7. นักพัฒนาโรงเรียนและแม่บ้าน       กรรมการ 
    8. นายอนุรักษ ์  สวัสดี       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ จัดโต๊ะลงทะเบียนและตรวจหลักฐานการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 – 3 เมษายน  2565 ณ โดมสามัคคีภิรมย์
   และช้ันล่างอาคารภัทรราชา 
    2. จัดเตรียมสถานท่ีหรือจุดคัดแยกนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีมอบตัวนักเรียน กรณีมีความเส่ียงสูงจาก 
   โรคติดต่อ (COVID – 19) 
    3. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยสถานท่ีจัดกิจกรรมให้พร้อมในวันรับมอบตัวนักเรียน 
    4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  9. คณะกรรมการโสตทัศนศกึษา 
 

    1. นายจารุพงศ์  กวางษี       ประธานกรรมการ 
    2. นายไตรภพ  สุทธกุล       รองประธานกรรมการ 
    3. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา       กรรมการ       
    4. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกกิจกรรมเป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สำหรับการรับมอบตัวนักเรียน
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 
   บริเวณโดมสามัคคีภิรมย์และช้ันล่างอาคารภัทรราชา 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. คณะกรรมการสาธารณสขุและการเฝา้ระวงั 
 

    1. นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววาสนา  ศรีวิริยานุภาพ      รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ       กรรมการ 
    4. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก       กรรมการ 
    5. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน      กรรมการ 
    6. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและ
   ผู้ปกครองให้เพียงพอตามจุดต่าง ๆ ในวันรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
   ปีการศึกษา 2565 วันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 
    2. ตรวจคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีอาการป่วย มีไข้สูง และมีความเส่ียงสูงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
   2019 (COVID – 19) ออกจากนักเรียนคนอื่น 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

11. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 

    1. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      ประธานกรรมการ 
    2. นายพงศธร  อารีพันธุ์       รองประธานกรรมการ 
    3. นายชัยวัฒน์  ทองสอาด       กรรมการ 
    4. นายสมควร  มีเช้ือวงศ์       กรรมการ 
    5. นายสมชาย  ตันกำเนิดไทย      กรรมการ 
    6. นายมนต์ชัย  โชติกุลภักด ี      กรรมการ 
    7. นักเรียนจิตอาสาชุมนุมลูกเสือวิสามัญ     กรรมการ 
    8. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี      กรรมการและเลขานุการ   
  

หน้าที่   1. จัดเตรียมท่ีจอดรถสำหรับผู้ปกครองท่ีนำนักเรียนมามอบตัว หากนำรถจักรยานยนต์มาให้ไปจอดในพื้นท่ี
   ของทางโรงเรียนจัดไว้ 
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    2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรสำหรับ
   ผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565   
   ในวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

12. คณะกรรมการฝา่ยสวสัดกิาร 
 

    1. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       ประธานกรรมการ 
    2. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง       กรรมการ 
    4. นางสาววนาภรณ์ มีโถ        กรรมการ 
    5. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์       กรรมการ 
    6. นางศิโรรัตน์  เรืองคง       กรรมการ 
    7.  นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบริการแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าท่ีดำเนินการรับมอบตัว
   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันท่ี 2 – 3 เมษายน 2565 
    2. จัดเตรียมน้ำด่ืมบริการสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนท่ีมามอบตัว 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

13. คณะกรรมการฝา่ยประเมนิผล 
 

    1. นายณฐภณ  สิริอิสรา       ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ       รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวจุติพร  เมฆบุตร       กรรมการ 
    4. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี        กรรมการ 
    5. นางสาวกนกวรรณ ทองดี       กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ที ่   1. จัดทำแบบสอบถามผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครู เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการ่วมกิจกรรม 
   การรับมอบตัวนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
    2. สรุปผลการประเมินเป็นรูปเล่ม เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

   ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
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กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 

ในวันท่ี 2 - 3 เมษายน 2565 
 
 

  เวลา 07.15 - 08.00 น. นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ลงทะเบียนรายงานตัว 
  เวลา 08.00 - 08.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ 
  เวลา 08.30 - 11.00 น. รับมอบตัวนักเรียน (ช่วงท่ี 1) 
  เวลา 11.00 - 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 12.00 - 14.30 น. รับมอบตัวนักเรียน (ช่วงท่ี 2) 
  เวลา 15.00 - 16.30 น. รับมอบตัวนักเรียน (ช่วงท่ี 3) 
 

หมายเหตุ   กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียน 
รายการ จำนวน 

1. รูปถ่ายสี 1 – 1.5 นิ้ว (หน้าตรง สวมเส้ือนักเรียน) 1 ใบ 
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  

 3.1 นักเรียน 1 ชุด 
 3.2 บิดา 1 ชุด 
 3.3 มารดา 1 ชุด 
 3.4 ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดามารดา) 1 ชุด 

4. หลักฐานอื่น ๆ   
 4.1 สำเนาการเปล่ียนช่ือสกุลของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง พร้อมฉบับจริง 1 ชุด 
 4.2 สำเนาการรับโอนบุตรบุญธรรม พร้อมฉบับจริง 1 ชุด 
 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (กรณีไม่มีทะเบียนบ้าน) 1 ชุด 

5. ค่าบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร  
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนท่ัวไป 4,150 บาท 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษ ISMP / IEP 15,520/14,020 บาท 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนท่ัวไป 4,150 บาท 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนท่ัวไป เฉพาะโปรแกรมภาษาจีน-ญี่ปุ่น 5,400 บาท 
  มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ ISMP / IMEP 14,150/14,150 บาท 

 

รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและสินค้าอื่น ๆ ซึ่งมีจำหน่าย ณ ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
 

1. กระเป๋านักเรียน ใบละ 250 บาท 5. สมุดเล่มเล็ก เล่มละ 10 บาท 
2. เส้ือพละ ตัวละ 220 บาท 6. สมุดเล่มใหญ่ เล่มละ 20 บาท 
3. กางเกงวอร์ม ตัวละ 220 บาท 7. โบผูกผม เส้นละ 10 บาท 
4. ถุงเท้า คู่ละ 20 บาท    
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ผังจดุรบัลงทะเบยีนและตรวจหลกัฐานการมอบตวันกัเรยีน 
บรเิวณโดมสามคัคภีริมย ์
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ผังจดุรบัเงนิบำรุงการศกึษาและเงนิระดมทรพัยากร 
บรเิวณชัน้ลา่งอาคารภทัรราชา 

 


