
-๑- 
 

         
 
 

คำสั่งโรงเรียนราชวินิตบางเขน 
ที ่ ๘๐ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน   
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

----------------------------------------------------------- 
     ด้วยงานกิจการนักเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องความประพฤติและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตลอดจนเป็นการป้องกันเหตุและแก้ไขปัญหา
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับนักเรียนหรือสถานศึกษา        
เพ่ือเป็นการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่างใกล้ชิดและมีความต่อเนื่อง 
              ทั้งนี ้เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ครูดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๔ กฎกระทรวง      
แบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้         

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 ๑. นายธัญวิชญ ์  ไตรรัตน์   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางศศิพิมพ์  วรรณกูล  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพลพีระ   วงศ์พรประทีป  กรรมการ 
 ๔. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ์  กรรมการ 
 ๕. นางสาวรัศมี  วงวิลัย   กรรมการและเลขานุการ   

หน้าที่  ๑. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

๒. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของครูที่ปรึกษา       
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน 

2.1 เวรประจำวันจันทร์ (คณะสุพรรณิการ์) 
 

   หัวหน้าคณะ    นางสาวธิดามาศ สิงห์ธวัช 

  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  นางสาวกรรณิกา ไทยใจอุ่น 

จุดที่ ๒ ประตูหน้าโรงเรียน 

   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นายไตรภพ สุทธกุล 
       นายอธิบดี เชิดชู 
    ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวกนกวรรณ ทองดี 

     นางรัถญา คำแพง 
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  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ  
เย็นเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวศิริพร ชาวนาวัง 
  ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายวีระศักดิ ์คำพามา 

จุดที่ ๓ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นายวิชิตพล จันทร์จงปราณี 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวเปรมจิต จันนุช 
เย็นเวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายชาญณรงค์ โสภางาม 

จุดที่ ๔ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางสาวดวงพร ปราบคช  
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ 

จุดที่ ๕ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางสาวประภาภรณ์ ณ พัทลุง 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางนิตยา ปัญจากุล 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางญาณิศา จันทะแจ่ม 
 

 ๒.๒ เวรประจำวันอังคาร (คณะปาริชาติ) 
   หัวหน้าคณะ    นายอนุรักษ์  สวัสดี 
 

  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  นางสุธาดา ศิริกุล 

จุดที่ ๒ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศ 
     นายพงศธร อารีพันธุ์ 
  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น. นายณัฐพล วงศ์ฟู 
     Miss. Zahra Taghadomi Nogha  

กลางวัน  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ชูดวงจันทร์ 
  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. นายบุญวัตร เมฆรัศมีธร 

เย็นเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาววนัฐชา จุ้ยจั่น 
  ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ 

 

จุดที่ ๓ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นายณัฐพร จันทร์ประนต 
เย็นเวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช 
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จุดที่ ๔ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางอุไรวรรณ คงเกินทุน 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย 
        นายนิติกร ระดม 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์ 

จุดที่ ๕ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางศิริรัตน์ บุญสนอง 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางขนิษฐา แปงมูล 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง 
 

 ๒.๓ เวรประจำวันพุธ (คณะการเวก) 
   หัวหน้าคณะ    นางจุติพร  เมฆบุตร 
   

  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  นางจิตติญา  กล่อมเจ๊ก 

จุดที่ ๒ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวอมรรัตน์  กระดาษ 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวสุกฤตา  ชาวนาฮี 
     นางสาวอัจฉรา  วงษ์แก้ว  
  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น. นายสมชาย  กรุณาพิทักษ์  

เย็นเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นายนคร  ชูสอนสาย 
  ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวอารียา  บุตรอุดร 

 

จุดที่ ๓ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวดวงดาว  คุ้มภัย 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นายวรพันธ์  สิทธิเสรี 
เย็นเวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวประภาพร  กุลวงษ์ 
     นางสาววรรณิศา  เสนาบุตร 

จุดที่ ๔ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์ 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางพนิดา  สาระรักษ ์
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางสาวสุภาวดี  พุทธรัตน์ 

จุดที่ ๕ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางรพีพรรณ  กรุณาพิทักษ์ 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นางสาวนภาเพ็ญ  ภูหาด 
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 ๒.๔ เวรประจำวันพฤหัสบดี (คณะทองกวาว) 
   หัวหน้าคณะ    นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี 
   

  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  นางสาวกนกวรรณ เชื้อวงษ์ 

จุดที่ ๒ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวพรปรีญา เที่ยงพูนวงศ์ 
     นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง  
  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ 
     Mr.Dean Escalante 

เย็นเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวภัทรสุดา หนองกก 
  ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางศิโรรัตน์ เรืองคง 
 

จุดที่ ๓ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นางสาวพันทิพา หงษ์ใหญ่ 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นายชัยวัฒน์ ทองสอาด 

เย็นเวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง 

จุดที่ ๔ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางวรัญญา ยอดกระโหม 

   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์ 
        นางสาวรวิพร พรมไชย 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นายจารุพงศ์ กวางษ ี

จุดที่ ๕ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางสาววนาภรณ์ มีโถ 

   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาวนันธิดา อัปมะโต 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ 
 

 ๒.๕ เวรประจำวันศุกร์ (คณะอินทนิล) 
   หัวหน้าคณะ    ว่าที่ร้อยตรีวันดี สร้างนานอก 
   
  จุดที่ ๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  
   เช้าเวลา  ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  นางสาววิลาวรรณ  พรรณนาภพ 

จุดที่ ๒ ประตูหน้าโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  นายอนุรักษ์ ยั่งยืน 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. นางสาวแพรวา สูตรมงคล 
     นางฝนทิพย์  สุขสุนทรีย์ 
  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น. นางสาวบุณฑริกา จุลวาทิน  
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เย็นเวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวนูรีดา มะลี 
  ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางสาวรมย์รวินท์ อินทโชติ 

จุดที่ ๓ ปากซอยโรงเรียน 
   เช้าเวลา  ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น.  ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล 

  ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีวันดี สร้างนานอก 

เย็นเวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นายฐิติวัฒน์ ผาสุขเมือง 

จุดที่ ๔ โรงอาหารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นางมัณฑนา ฟักขาว 
        นางสาวศิริรัตน์ ดีนอก 

   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาววาสนา ศรีวิริยานุภาพ 
     ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นายณฐภณ สิรอิสรา 

จุดที่ ๕ โรงอาหารอาคารโรงยิมฯ 
   เช้าเวลา  ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น.  นายนพดล เชิงศิริ 
   พักกลางวัน ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น.  นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์ 
        ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. นายพงศ์นที คงถาวร 

 หน้าที่ตามตำแหน่งของจุดเวร 
 หัวหน้าคณะ 
  ๑. กำกับดูแลครูเวรประจำวันให้แต่ละจุดปฏิบัต ิหน้าที ่ ถ้าจุดใดไม่มีคร ูเวรประจำวัน     
 จะต้องด ูแลรับผิดชอบแทนหรือจ ัดหาบุคลากรอยู ่แทน พร ้อมบันทึกและรายงานเหตุการณ์           
 เสนอต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มบริการทั่วไปและผู้อำนวยการโรงเรียนในลำดับสุดท้าย 
  ๒. กำกับกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับครูที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
 นักเรียน 
  ๓. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่และบันทึกลงสมุดบันทึกเวรประจำวัน 

 ๔. กรณมีีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนให้ระงับเหตุแล้วแจ้งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  
  ๕. ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ครูเวรประจำวันให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 รองหัวหน้าเวร 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าเวรในกรณีท่ีหัวหน้าเวรลาหรือไปราชการ 
  ๒. ตรวจและดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆ ที่กำหนด 
  ๓. ประสานงาน อำนวยความสะดวก กำกับ ติดตาม ครูเวรประจำวันให้เป็นไปด้วยความ
 เรียบร้อย  
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



-๖- 
 

 ๑. กิจกรรมหน้าเสาธง 
  ๑. ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำวันและกำกับดูแลให้นักเรียนเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

๓. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ครูและนักเรียนได้ทราบ 
  ๔. กำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียนบริเวณสนาม  
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่เวรตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๒. ประตูหน้าโรงเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
  ๒. กำกับ ดูแล การเข้า-ออกบริเวณโรงเรียน 
  ๓. จัดแถวให้นักเรียนไหว้พระ เคารพพระบรมสาทิศลักษณ์ และไหว้ครูตามวัฒนธรรมไทย      

ทีถู่กต้องสวยงาม 
  ๔. บันทึกพฤติกรรมการมาสายและแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียน นำส่งกลุ่มบริหารงาน
 ทั่วไป 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่เวร ช่วงที่ ๑  เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. 

   ช่วงที่ ๒  เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.  
   ช่วงที่ ๓   เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๒๐ น.  
    ช่วงที่ ๔        เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.  

                                             ช่วงที่ ๕  เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
  ๖. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๓. ปากซอยโรงเรียน 
  ๑. กำกับ ดูแลให้นักเรียนข้ามถนนตรงทางม้าลาย 
  ๒. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเดินแถวเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่เวร ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. 
 และช่วงที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
  ๔. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๕. บันทึกพฤติกรรมการแต่งกายผิดระเบียบของนักเรียน นำส่งกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

 ๔. โรงอาหาร ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 
  ๑. กำกับดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับดูแลไม่ให้นักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
  ๓. บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการโรงอาหารของนักเรียนเสนอฝ่ายโภชนาการ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่เวรช่วงเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น. ช่วงพักกลางวัน                                  

    เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. และช่วงเวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น. 
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



-๗- 
 

 ๕. โรงอาหาร ๒ (อาคารโรงยิม) 
  ๑. กำกับดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๒. กำกับดูแลไม่ให้นักเรียนนำอาหารและเครื่องดื่มออกนอกบริเวณโรงอาหาร 
  ๓. บันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการโรงอาหารของนักเรียนเสนอฝ่ายโภชนาการ 
  ๔. ปฏิบัติหน้าที่เวรช่วงเช้า เวลา ๐๖.๔๕ - ๐๗.๔๕ น. และช่วงพักกลางวัน 
       เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๕๐ น. และช่วงเวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๔๐ น.  
  ๕. บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่เวรลงในสมุดบันทึกเวรทุกครั้ง 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ           
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  สั่ง   ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

(นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

 


