
 
คำส่ังโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

ท่ี  60/๒๕๖5 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปกีารศึกษา 2565 

---------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วย โรงเรียนราชวินิตบางเขน จะดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที ่ 30 เมษายน 2565             
และวันอาทิตย์ที ่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 0๙.๐0 – 1๕.๐0 น. เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนวจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39 
ประกอบกับมาตรา 27 (1) 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 กำกับติดตามในการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565  
  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

2. คณะกรรมการดำเนนิงาน 
 

  1. นายชัชวาล  พฤกษ์พงศ์พันธ ์     ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง      รองประธานกรรมการ 
  3. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      กรรมการ 
  4. นายจารุพงษ์  กวางษี       กรรมการ 
  5. นางสาวศิโรรัตน์ เรืองคง       กรรมการ 
  6. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง       กรรมการ 
  7. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      กรรมการ 
  8. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       กรรมการและเลขานุการ 
 

หนา้ที ่ 1. วางแผนและจัดระบบการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 
  2. กำหนดขั้นตอนการแจกหนังสือแบบเรียน 
  3. สรุปผลการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนต่อฝ่ายบริหาร 
  4. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 



3. คณะกรรมการแจกหนงัสอืแบบเรยีน 
 

    1. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       ประธานกรรมการ 
    2. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง       รองประธานกรรมการ 
    3. นางสาวเปรมจิต จันนุช       กรรมการ/ห้องท่ี 1 
    4. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก       กรรมการ/ห้องท่ี 2 
    5. นายวีระศักดิ์  คำพามา       กรรมการ/ห้องท่ี 3 
    6. นางสาววรรณิศา เสนาบุตร       กรรมการ/ห้องท่ี 4 
    7. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี      กรรมการ/ห้องท่ี 5 
    8. นายชาญณรงค์  โสภางาม       กรรมการ/ห้องท่ี 6 
    9. นางสาววิลาวัลย์ รัตนคช       กรรมการ/ห้องท่ี 7 
  10. นายชัยวัฒน ์  ทองสอาด       กรรมการ/ห้องท่ี 8 
  11. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย      กรรมการ/ห้องท่ี 9     
  12. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ       กรรมการ 
  13. นายกิติศักดิ์  บุญสุข       กรรมการ 
  14. นางสาวอรัญญา จันทร์จำเรือน      กรรมการ 
  15. นางสาวอารียา  บุตรอุดร       กรรมการ 
  16 นายอธิบดี  เชิดชู       กรรมการ 
  17. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      กรรมการและเลขานุการ 
  18. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หนา้ที ่   1. จัดและแจกหนังสือแบบเรียนทุกรายวิชาพร้อมใบรายการหนังสือแบบเรียน โดยให้ผู้รับหนังสือลงช่ือ            
   ให้เรียบร้อย 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการอาคารสถานที่และโสตทศันปูกรณ์ 
 

    1. นางสาวรัศมี  วงวิลัย       ประธานกรรมการ 
    2. นายจารุพงษ์  กวางษี       รองประธานกรรมการ 
    3. นายสมบูรณ์  เนตรนัย       กรรมการ 
    4. นายแดนชัย  อินโต       กรรมการ 
    5. นายวุฒิพงษ ์  อินโต       กรรมการ 
    6. นายสมจิตร  นิลวงษ ์       กรรมการ 
    7. นางบุญช่วย  เวสูงเนิน       กรรมการ 
    8. นางสาวราตรี  แสงมณี       กรรมการ 
    9. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานท่ีให้พร้อม เพื่อดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 – ๖        
   ปีการศึกษา 2565 ณ โดมสามัคคีภิรมย์ 
    2. จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงและบันทึกภาพกิจกรรม 
    3. จัดเตรียมจุดคัดแยกสำหรับผู้ท่ีมารับหนังสือแบบเรียน กรณีมีความเส่ียงสูงจากโรคติดต่อ (COVID - 19) 
    4. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยสถานท่ีจัดกิจกรรมให้พร้อมในวันแจกหนังสือแบบเรียน 
    5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๕. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
 

    1. ว่าท่ีร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล      ประธานกรรมการ 
    2. นายสมควร  มีเช้ือวงศ์       กรรมการ 
    3. นายสมชาย  ตันกำเนิดไทย      กรรมการ 
    4. นายมนต์ชัย  โชติกุลภักด ี      กรรมการ 
    5. นายสมบูรณ์  เนตรนัย       กรรมการ 
    ๖. นายแดนชัย  อินโต       กรรมการ 
    ๗. นายวุฒิพงษ ์  อินโต       กรรมการ 
    ๘. นายสมจิตร  นิลวงษ ์       กรรมการ 
    ๙. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี      กรรมการและเลขานุการ  
  

หน้าที่   1. จัดเตรียมท่ีจอดรถสำหรับผู้ปกครองท่ีนำนักเรียนมารับหนังสือแบบเรียน หากนำรถจักรยานยนต์มาให้
   ไปจอดในพื้นท่ีของทางโรงเรียนจัดไว้ 
    2. ดูแลความเรียบร้อยด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรสำหรับ
   ผู้ปกครองท่ีมารับหนังสือแบบเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - ๖ ปีการศึกษา 2565 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมการสาธารณสขุและการเฝา้ระวงั 
 

    1. นายพลพีระ  วงศ์พรประทีป      ประธานกรรมการ 
    2. นางสาวธัญจิรา  จุนทวิเทศ       กรรมการ 
    3. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก       กรรมการ 
    4. นางสาวกาญจนา สืบเมืองซ้าย      กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   1. จัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองและเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือสำหรับนักเรียนและ
   ผู ้ปกครองให้เพียงพอตามจุดต่าง ๆ ในวันรับหนังสือแบบเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - ๖               
   ปีการศึกษา 2565 
    2. ตรวจคัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองท่ีมีอาการป่วย มีไข้สูง และมีความเส่ียงสูงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
   2019 (COVID – 19) ออกจากนักเรียนคนอื่น 
    3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

7. คณะกรรมการฝา่ยสวสัดกิาร 
 

    1. นางสาวกนกวรรณ เช้ือวงษ์       ประธานกรรมการ 
    2. นายณัฐพร  จันทร์ประนต      กรรมการ 
    3. นางศิโรรัตน ์  เรืองคง       กรรมการ 
    4. นางสาวศิริพร  ชาวนาวัง       กรรมการและเลขานุการ 
   

หนา้ที ่   1. จัดเตรียมอาหารกลางวันและเครื่องด่ืมให้กับคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
    2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 



   ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี   21  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
 
 

(นายธัญวิชญ์  ไตรรัตน์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการรบัหนงัสอืแบบเรยีน ปกีารศกึษา ๒๕๖๕ 
ระหวา่งวนัที ่30 เมษายน 2565 และวนัที ่1 พฤษภาคม 2565 

 
 

วันเสาร์ท่ี 30 เมษายน 2565   เวลา 0๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
        เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
        เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.     - พักกลางวัน - 
        เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
 

 

วันอาทิตย์ท่ี ๑ พฤษภาคม 2565  เวลา 0๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
        เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 
        เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.     - พักกลางวัน - 
        เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

หมายเหตุ   กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
 

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 20 บาท 
4. ถุงเท้า คู่ละ 20 บาท    

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 



 


