
      

    

  

                                           ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
                                                           ที่  ๑๑๖/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับและคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔  
                                                          ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
                                          ----------------------------------------------------- 
              ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ                    
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในระบบออนไลน์ ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในระหว่ำงที่มีกำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙                
(COVID 2019) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรำยตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ .ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน และควบคุมอันตรำย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้ก ำหนดให้มีกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ 
ในระบบออนไลน์  และด ำเนินกำรสอบคัดเลือก ประกำศผล รำยงำนตัวและมอบตัวให้ เสร็จสิ้น ภำยในวันที่                        
๙  พฤษภำคม ๒๕๖๔     

 
 

             อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ               
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖                
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
 

 
 

หน้ำที่ ๑. ร่วมวำงแผน ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
 ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ 

 

 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมภิักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม  เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

 ผู้อ ำนวยกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำร 
 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
 ครู ช ำนำญกำร 
 ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

คณะกรรมการอ านวยการ 



                                                                    -๒-                    
 

 

               คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน 
นำยสมพร  อมรเวช 

ครู 
ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมระบบกำรรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ำยต่ำง ๆ  
 ๒. จัด – แจกเอกสำรให้กรรมกำรเพ่ือกำรประกำศผลและรำยงำนตัว 
 ๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆและหน่วยงำนอื่นๆ 
 ๔. อ ำนวยควำมสะดวกและตอบค ำถำมในกำรรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์ 
 ๔. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๘  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
           ๕. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆที่ได้รับมอบหมำย 

                                                คณะกรรมการรับนักเรียน walk in 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ 

นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล 
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ 

ครู  
ครูผู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครูผู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

นำยเสกสรรค์ สุขมำ 
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร 

ครู  
ครูผู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

                                                                    

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ   



-๓- 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย 

ครู ช ำนำญกำร 
ครูผู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

นำยศิวกร  กรึงไกร 
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์ 

ครู  
ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

หน้ำที่ ๑. ด ำเนินกำรสมัครเข้ำเรียนให้แกน่ักเรียนที ่ walk in   ณ  ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 ๒. ช่วยคณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  
              ตำมวันที่ได้รับมอบหมำย 
          ๓. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 

                 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม    
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ 
นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์    

ครู ช ำนำญกำร 
ครู  
ครู 

  ประธำนกรรมกำร 
  รองประธำนกรรมกำร 
  กรรมกำร 

นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

หน้ำที่    ๑. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย               
  ๒. ประชำสัมพันธ์และเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มำติดต่อ  ตำมวันต่ำงๆ ดังนี้ 
                - วันคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ ม.๑ และ ม.๔           ๒๙ เมษำยน  ๒๕๖๔ 

- วันประกำศผลและรำยงำนตัวนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ       ๓๐ เมษำยน  ๒๕๖๔ 
                     - วันสอบคัดเลือก ม.๑                                                     ๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔  

                     - วันสอบคัดเลือก ม.๔                                                     ๒ พฤษภำคม  ๒๕๖๔ 
           ๓. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
                                                                   

 
 

นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี         ครู รองประธำนกรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์          ครู กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครู กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี ครู กรรมกำร 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ ครู กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

 



                                                  -๔- 
 

ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน 

 
 

กรรมกำร 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์        ครูผู้ช่วย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

หน้ำที่    ๑. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพ่ือด ำเนินกำรจัดสถำนที่ห้องสอบคัดเลือก และสถำนที่รับรำยงำนตัว 
             สอบ/คัดเลือก   -   ควำมสำมำรถพิเศษ 
                                         ม.๑ และ ม.๔    วันที่  ๒๙  เมษำยน  ๒๕๖๔   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
                                 -   นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร/นักเรียนทั่วไป/เงื่อนไขพิเศษ   
                   ม.๑   วันที่  ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔   ห้องสอบจ ำนวน   ๒๔  ห้อง  ห้องละ  ๒๐ คน  
            อำคำร ๕ ดังนี้   ห้อง ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๒, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕. ๕๒๖, ๕๒๗  
            อำคำร ๔ ดังนี้   ห้อง ๔๑๓, ๔๑๕, ๔๑๖, ๔๑๗, ๔๒๔, ๔๒๕, ๔๒๖, ๔๒๗ 
            อำคำร ๓ ดังนี้   หอ้ง ๓๑๕, ๓๑๖ 
            ห้องสอบส ำรอง  อำคำร ๒  ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕ 
           ม.๔   วันที่  ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔    ห้องสอบจ ำนวน  ๑๒ ห้อง  ห้องละ  ๒๐ คน    
            อำคำร ๕ ดังนี้  ห้อง  ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๒, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕ 
            ห้องสอบส ำรอง  อำคำร ๒  ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕            
            ๒. จัดท ำควำมสะอำด  ห้องสอบ อำคำร ๒, อำคำร ๓, อำคำร ๔ และ อำคำร ๕  หอประชุมอเนกประสงค์   
หอโดมรำชำวดีภิรมย์   ในวันที่ต้องใช้สถำนที่ดังกล่ำว  
            ๓. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการพิมพ์รายชื่อและประมวลผลสอบ 
นำยสะอำด   ทองสัมฤทธิ์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวชญำภำ  ลีวรรณ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน ครู  กรรมกำร 
นำยภำณพัุนธ์  จันทร์หอม ครู กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล ครู กรรมกำร 
นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวอำทติญำ  นำคกลั่น ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

หน้ำที่    ๑. พิมพ์รำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ที่สมคัร ระหว่ำงวันที่  ๒๔ – ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔     
               โดยแยกประเภทนักเรียน เพ่ือประกำศในกำรเข้ำห้องสอบ และใช้ในกำรสอบ 
           ๒. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ในระบบออนไลน์   
               ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔  ประเภทต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th  ตำมวันที่ก ำหนด 
           ๓. ลงคะแนนทดสอบ จ ำนวน  ๕  รำยวิชำ  น ำผลรวมของคะแนน มำประมวลผลสอบ และจัดล ำดับคะแนน  
               ให้เสร็จสิ้นภำยในเวลำที่ก ำหนดดังนี้ 
                -  ม.๑  นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร  นักเรียนทั่วไป  และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ให้เสร็จสิ้นภำยใน 
                วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔  
                      -  ม.๔  นักเรียนสอบคัดเลือก/นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๔ พฤษภำคม ๒๕๖๔   



                                                                 -๕- 

           ๔. จัดนักเรียนเข้ำห้องเรียนตำมเกณฑ์ท่ีวิชำกำรก ำหนด  พร้อมพิมพ์รำยชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔   
               เพ่ือติดประกำศในกำรสอบคัดเลือก กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก  กำรรำยงำนตัวและกำรมอบตัว        
               บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th   
                      -  ม.๑  จัดชั้นเรียน ๑๐ ห้อง  ให้เสร็จสิน้ภำยในวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๔  
                      -  ม.๔  จัดนักเรียนเข้ำแผนกำรเรียน  ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๔ 
           ๕. หลังเสร็จสิ้นกำรมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ แล้ว  ให้ส่งมอบไฟล์รำยชื่อนักเรียนให้งำนทะเบียนวัดผล   
               เพ่ือจัดท ำรำยชื่อและทะเบียนนักเรียนต่อไป 
           ๖. ปฏิบัติหน้ำทีอ่ื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ประเภทความสามารถพิเศษ 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ 

ครู ช ำนำญกำร 
ครู  

กรรมกำร (ด้ำนวิชำกำร) 
กรรมกำร (ด้ำนวิชำกำร) 

นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร (ด้ำนดนตรีสำกล) 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร (ด้ำนดนตรีไทย) 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์ 
นำงสุดำพร  ยิ้มสิน 

ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

กรรมกำร (ด้ำนนำฏศิลป์) 
กรรมกำร (ด้ำนทัศนศิลป์) 

นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำร ี

ครู  
ครู 

กรรมกำร (ด้ำนกีฬำ) 
กรรมกำร (ด้ำนกีฬำ) 

นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 

หน้ำที่  ๑. วำงแผนก ำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
         ๒. ท ำกำรคัดเลือกควำมสำมำรถของผู้สมัครด้ำนวิชำกำร ดนตรีไทย  ดนตรีสำกล  นำฏศิลป์  ทัศนศิลป์ และกีฬำ   
             ของชั้น ม.๑ และ ม.๔ ในวันที่  ๒๙  เมษำยน  ๒๕๖๔  ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
         ๓. รำยงำนผลกำรคัดเลือกนักเรียน ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรทรำบ ภำยในวันที่  ๒๙   
             เมษำยน  ๒๕๖๔   
          

                                        คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู 
ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

 



-๖- 
 

หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  ม.๑  คัดเลือกวันที่  ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 

ม.๔  คัดเลือกวันที่  ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔  เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๒.๑๐ น. 
         ๒. คัดเลือกนักเรียน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔    
         ๓. รำยงำนผลกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
             ทรำบ  วันที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔    

 

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์   เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

หน้ำที่    ๑.  ประกำศผลและรับรำยงำนตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถ 
                พิเศษ ในระบบออนไลน์ 
            ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
                
 
 

คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 

ครู ช ำนำญกำร 
ครู  

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ ครู  กรรมกำร 
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์   ภำษำไทย  
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  ภำษำอังกฤษ 

กรรมกำร 
 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                    ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 

หน้ำที่    ๑. ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดท ำข้อสอบ  
- ม.๑  จัดท ำวิชำละ  ๒  ฉบบั  ฉบับละ ๓๐ ข้อ 

                    ฉบับที่ ๑  ใช้สอบคัดเลือก ส ำหรับนักเรียนทั่วไป  จ ำนวน  ๑๐  ห้อง  ห้องละ ๒๑ ชุด 

                    ฉบับที่ ๒  ใช้สอบคัดเลือก ส ำหรับนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร จ ำนวน  ๑๒  ห้อง ห้องละ ๒๑ ชุด  
                - ม.๔  จ ำนวนวชิำละ  ๓๐ ข้อ  จ ำนวน  ๑๐  ห้อง  ห้องละ  ๒๑  ชุด 
            ๒. น ำข้อสอบที่จัดท ำเรียบร้อยแล้วส่งกรรมกำรกลำง  ภำยในวันที่  ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔  
            ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย       
 
 



-๗- 
 

คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม.๑, ม.๔  
และสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.๑ 

ม.๑  สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันที่  ๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔       
      ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น.  
ม.๔  สอบคัดเลือก วันที่ ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔       ระหว่ำงเวลำ  ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น. 

หมายเหตุ   ในกรณีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรเกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ให้มีกำรสอบคัดเลือก แต่ถ้ำไม่เกินให้เป็น 
               กำรสอบจัดชั้นเรียน 

          คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน    
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร                                         คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์  
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี   
นำยภูวดล  ส ำล ี
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส 

คร ู
ครู  
คร ู
คร ู
คร ู
ครผูู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์          ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครอัูตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง  
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 

ครูอัตรำจ้ำง 
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

             

หน้ำที่     ๑. รับข้อสอบจำกกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ  วันที่  ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔           
   ๒. ควบคุมดูแลกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                 ๒.๑ จ่ำยข้อสอบและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ก่อนเวลำประมำณ  ๕  นำท ี
        ๒.๒ ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบ  เรียงตำมล ำดับเลขท่ี 
                 ๒.๓ ตรวจกระดำษค ำตอบทุกวิชำที่สอบ  
                 ๒.๔ กรอกคะแนนทุกวิชำ แล้วส่งมอบใบลงคะแนนให้กรรมกำรพิมพ์รำยชื่อและประมวลผล 

 

                 ๒.๕ ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ                                                                                                                
             ๓. ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่  ๑ - ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔  
             ๔. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย       

 

 



-๘- 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ชั้น ม.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
สอบคัดเลือก  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

 

๑ 
 

๒๐ 
 

๑ – ๒๐ 
 

๕๑๑ 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก            ครู  
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข                 ครผููช้่วย 

 

๒ 
 

๒๐ 
 

๒๑ – ๔๐ 
 

๕๑๒ 
นำงสำวศริิวรรณ  โอริส               คร ู 
นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง           ครผูู้ชว่ย 

 

๓ 
 

๒๐ 
 

๔๑ – ๖๐ 
 

๕๑๓ 
นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี            คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์            คร ู

 

๔ 
 

๒๐ 
 

๖๑ – ๘๐ 
 

๕๑๔ 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ                  คร ู
นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์           ครผูู้ช่วย  

 

๕ 
 

๒๐ 
 

๘๑ – ๑๐๐ 
 

๕๑๕ 
นำงสำวจุฑำทิพ    ดีละม้ำย          คร ู
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร           คร ู

 

๖ 
 

๒๐ 
 

๑๐๑ – ๑๒๐ 
 

๕๑๖ 
นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ          ครู  

 

๗ 
 

๒๐ 
 

๑๒๑ – ๑๔๐ 
 

๕๒๒ 
นำยศิวกร  กรึงไกร                    ครู  
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล               คร ู

 

๘ 
 

๒๐ 
 

๑๔๑ – ๑๖๐ 
 

๕๒๓ 
นำยสมพร  อมรเวช                    ครู  
นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์           ครูผู้ช่วย  

 

๙ 
 

๒๐ 
 

๑๖๑ – ๑๘๐ 
 

๕๒๔ 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง        ครู  
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์                 ครู  

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๑๘๑ – ๒๐๐ 
 

๕๒๕ 
นำงจิดำภำ  จูหว้ำ                     ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ ์ ทิพย์สง          ครผูู้ช่วย 

 

๑๑ 
 

๒๐ 
 

๒๐๑ – ๒๒๐ 
 

๕๒๖ 
นำงสุดำพร ยิ้มสิน                     ครู ช ำนำญกำร  
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์          ครูผูช้่วย 

 

๑๒ 
 

๒๐ 
 

๒๒๑ – ๒๔๐ 
 

๕๒๗ 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร                          ครูผู้ช่วย 

 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

ม.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป  
สอบคัดเลือก  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

 

๑ 
 

๒๐ 
 

๑ – ๒๐ 
 

๔๑๓ 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                    คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง                  ครูผู้ชว่ย 

 

๒ 
 

๒๐ 
 

๒๑ – ๔๐ 
 

๔๑๕ 
นำงนงพงำ  อิสสอำด                    คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์               คร ู

 

๓ 
 

๒๐ 
 

๔๑ – ๖๐ 
 

๔๑๖ 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์      คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย         ครูผู้ช่วย 

 

๔ 
 

๒๐ 
 

๖๑ – ๘๐ 
 

๔๑๗ 
นำงสำวนัฏฐำภรณ์  ใหญ่ยอด           ครู 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง              ครผูู้ชว่ย  

 

๕ 
 

๒๐ 
 

๘๑ – ๑๐๐ 
 

๔๒๔ 
นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศีลป์                  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ            คร ู

 

๖ 
 

๒๐ 
 

๑๐๑ – ๑๒๐ 
  

๔๒๕ 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล              คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                 ครูอัตรำจ้ำง 

 

๗ 
 

๒๐ 
 

๑๒๑ – ๑๔๐ 
 

๔๒๖ 
นำงจิตร์สมำ  สมงำม                      คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย                 ครู  

 

๘ 
 

๒๐ 
 

๑๔๑ – ๑๖๐ 
 

๔๒๗ 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่              ครู  
นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์                คร ู

 

๙ 
 

๒๐ 
 

๑๖๑ – ๑๘๐ 
  

๓๑๕ 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์                 คร ูช ำนำญกำร 
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล           ครผููช้่วย 

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๑๘๑ – ๒๐๐ 
 

๓๑๖ 
นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์                 คร ู 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์             ครู  

 

หน้ำที่  ๑.  ก ำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย 
         ๒.  หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบส ารองชั้น ม.๑ 
O      นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครผูู้ช่วย  นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ ครผูู้ช่วย 
O      นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล คร ู       นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู
        นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ                             
        นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี   
นำ     นำงสำวสุรีย์  ทนคง 

คร ู
คร ู
คร ูช ำนำญกำร 

 นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์ 
นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ 
 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
 

 

 



-๑๐- 

หน้ำที่  ๑.  ก ำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย 
         ๒.  หำกไม่ต้องก ำกับห้องสอบ  ให้ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๑ ทุกประเภท  ไปรับนักเรียนที่หอประชุม 
              อเนกประสงค์  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เพื่อน าพานักเรียนเข้าห้องสอบ  
 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ชั้น ม.๔  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
สอบคัดเลือก  วันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

 

๑ 
 

๒๐ 
 

๑ – ๒๐ 
 

๕๑๑ 
นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล               ครู  

 

๒ 
 

๒๐ 
 

๒๑ – ๔๐ 
 

๕๑๒ 
นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยวีรวัฒน์  ลงผวิ                     ครผูู้ช่วย  

 

๓ 
 

๒๐ 
 

๔๑ – ๖๐ 
 

๕๑๓ 
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก             ครู  
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์  ครู ช ำนำญกำร 

 

๔ 
 

๒๐ 
 

๖๑ – ๘๐ 
 

๕๑๔ 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี                ครู 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล      ครผููช้่วย  

 

๕ 
 

๒๐ 
 

๘๑ – ๑๐๐ 
 

๕๑๕ 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย         ครูผู้ช่วย   

 

๖ 
 

๒๐ 
 

๑๐๑ – ๑๒๐ 
 

๕๑๖ 
นำงสำวสุรีย์  ทนคง                   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำววรรณสิร ินำคเรือง           ครูผู้ช่วย  

 

๗ 
 

๒๐ 
 

๑๒๑ – ๑๔๐ 
 

๕๒๒ 
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก            ครู  
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร          คร ู 

 

๘ 
 

๒๐ 
 

๑๔๑ – ๑๖๐ 
 

๕๒๓ 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ              คร ู
นำงสำวศิริวรรณ  โอริส              ครูผูช้่วย  

 

๙ 
 

๒๐ 
 

๑๖๑ – ๑๘๐ 
 

๕๒๔ 
นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย           ครู  
นำงสำวยุวดี  สุภำเรือง               ครูผูช้่วย   

 

๑๐ 
 

๒๐ 
 

๑๘๑ – ๒๐๐ 
 

๕๒๕ 
นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข            ครผููช้่วย  
นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล              ครู  

 
 
 
 
 
 
 

\\หน้ำที่  ๑.  ก ำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย 
          ๒.  หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบส ารองชั้น ม.๔ 
        นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร          ครูผู้ชว่ย                นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ   คร ู
        นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์        คร ู                      นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์      คร ู
        นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ      คร ู                      นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์       คร ู  
        นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข          ครูอัตรำจ้ำง 

 

หน้ำที่  ๑. ก ำกับห้องสอบที่ได้รับมอบหมำย   
          ๒. หำกไม่ต้องก ำกับห้องสอบ  ให้ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

หมายเหตุ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๔  ไปรับนักเรียนที่หอประชุมอเนกประสงค์   
              เวลา ๐๘.๐๐ น.  เพื่อน าพานักเรียนเข้าห้องสอบ  
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
                                                     

นำยวิทิต  บัวประเสริฐ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร สมสืบ  
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 

  ครู ช ำนำญกำร 
  ครู ช ำนำญกำร 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 
นำยภูวดล  ส ำล ี
นำงสำวน้ ำฝน  เลี้ยงชั่งทอง 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ 

  ครู 
  ครู 
  ครู 
  ครู 
  ครูอัตรำจ้ำง 
  ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

หน้ำที่     ๑.  ประกำศผลและรับรำยงำนตัวนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ 
                ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๑  ในระบบออนไลน์  
           ๒.  ประกำศผลและรับรำยงำนตัวนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อ 
                ชั้น ม.๔  ในระบบออนไลน์  

 
 
 

คณะกรรมการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการดูแลบริเวณหน้าโรงเรียน 

นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยฉัตรดำว  ฉันทะ คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                                                    
 
 



-๑๒- 

                                                   คณะกรรมการดูแลจุดรับ-ส่ง 
นำยปลื้ม  ปรีชำ ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยวันเฉลิม  อุลิต คร ู  กรรมกำร 

 

                                                    คณะกรรมการจุดคัดกรอง 

           อาคาร ๒ 

           นำยภูวดล  ส ำลี                                     ครู                                        กรรมกำร 
            นำงสำวสมำพร  สมสืบ                             ครู ช ำนำญกำร                         กรรมกำร 

           อาคาร ๓ 

           นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์                           ครู                                        กรรมกำร 
            นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                          ครูจ้ำงสอน                              กรรมกำร 

 

           อาคาร ๔ 
           นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ                    คร ู                                        กรรมกำร 
  นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์                คร ู                                        กรรมกำร 

           อาคาร ๕ 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น                    

 คร ู 
 ครผูู้ช่วย 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

                                         คณะกรรมการดูแลจุดพักคอย (โดมราชาวดีภิรมย์) 
นำยอัศวิน  ศรีบัว ครู  ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง         คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  กรรมกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดระเบียบนักเรียนให้อยู่ห่ำงกัน ๑.๕ เมตร (Social Distancing) 
           ๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน ถ้ำพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ  ให้แจ้งกลุ่มบริหำร 
               วชิำกำร และน ำนักเรียนไปประจ ำที่ห้องสอบ ๒๑๔ , ๒๑๕ (ห้องสอบส ำรอง) และเฝ้ำระวัง/ติดตำมดูอำกำร 
               ของนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยผิดปกติ 
           ๓. ดูแลนักเรียนให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย และใช้เจลล้ำงมือก่อนขึ้นอำคำรเพ่ือเข้ำห้องสอบ            
            ๔. ก ำหนดให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่พักคอยให้อยู่ในสถำนที่ที่โรงเรียนก ำหนด 
           ๕. ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่  ๑ - ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔          

คณะกรรมการจุดคัดกรอง (สอบความสามารถพิเศษ) 
     นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น                ครูผู้ช่วย                       ประธำนกรรมกำร 
              นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร                   ครู                     รองประธำนกรรมกำร 
              นำงวรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์                   ครูผูช้่วย                        กรรมกำร 
              นำยธรรมนูญ  ระวังใน                        ครูอัตรำจ้ำง                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๑๓- 

           

                                 ๑. ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน ถ้ำพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ  ให้แจ้งกลุ่มบริหำร 
              วิชำกำร   

                                 ๒. ดูแลนักเรียนให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย และใช้เจลล้ำงมือก่อนเข้ำห้องสอบ 

                                 ๓. ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่  ๒๙  เมษำยน ๒๕๖๔          

                                    คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
นำยอัศวิน  ศรีบัว ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์         คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นำยวีนัส  เกิดแก่น เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร 
นักศึกษำวิชำทหำร  กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง         ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที ่  ๑. ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในกำรสอบ 
           ๒. ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลด้ำนควำมปลอดภัยกับนักเรียนและผู้ปกครอง  

            ๓. ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่  ๒๙ เมษำยน และ  ๑ - ๒ พฤษภำคม ๒๕๖๔          

 

 

 

                                                   คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ    
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู   ประธำนกรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน ครู   รองประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์   

คร ู
ครูผู้ช่วย 

กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอในกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ และกิจกรรม 
     กำรป้องกันและดูแลสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)   
          ๒. ปฎิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย       

คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น 
             นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                           คร ู                                      ประธำนกรรมกำร 
             นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร                      คร ู                                      รองประธำนกรรมกำร 
             นำยภูวดล  ส ำล ี                                  คร ู                                      กรรมกำร 

             นำงสำวสมำพร  สมสืบ                           คร ูช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
             นำงสำวน้ ำฝน  เลีย้งชั่งทอง                      ครูอัตรำจ้ำง                   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
 

หน้ำที่ ๑. ตรวจสอบโครงสร้ำงวิชำเรยีน  หลักฐำนอ่ืนๆ 
 ๒. รับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔    
           ๓. จัดท ำบัญชีนักเรียนเข้ำระหว่ำงช่วงชั้น ม.ต้น, ม.ปลำย 
 ๔. รำยงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและเสนอผู้บริหำรตำมล ำดับ  

 



-๑๔- 

                            คณะกรรมการสรุปผลการรับสมัครและการคัดเลือก 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช ำนำญกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 
 

หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบสอบถำมเพ่ือประเมินผล 
          ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยบันทึกภำพ จัดเก็บภำพที่ส ำคัญของงำน 
          ๓. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล รำยงำนเป็นรูปเล่ม  จ ำนวน  ๓ เล่ม เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

 

 

 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ทีไ่ด้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร   

     สั่ง    ณ   วันที่  ๕  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๔                                                                                                   
        

                                                                                             

                                                                                                   
    (นำยประจวบโชค สร้อยสม) 

                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 

 
 
 

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
วันสอบ เวลาสอบ เวลาที่ใช้สอบ รายวิชา จ านวนข้อ 

 
 ๑ พฤษภาคม 256๔ 

08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาท ี คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาท ี ภาษาไทย ๓๐ ข้อ 
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาที วิทยาศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาท ี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ข้อ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาท ี ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ 

 
 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
วันสอบ เวลาสอบ เวลาที่ใช้สอบ รายวิชา จ านวนข้อ 

 
๒ พฤษภาคม 256๔ 

08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาท ี คณิตศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาท ี ภาษาไทย ๓๐ ข้อ 
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาท ี วิทยาศาสตร์ ๓๐ ข้อ 
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาท ี สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ข้อ 
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาท ี ภาษาอังกฤษ ๓๐ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                     รายละเอียดแนบท้าย ค าสั่งท่ี ๑๑๖/๒๕๖๔ 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
          รับจ ำนวน ๑๐ ห้องเรียน  จ ำนวนนักเรียน ๔๐๐ คน  แยกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้                          
          ๑) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  รับจ านวน ๓๐๔ คน         
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐  น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์)    
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว      วันที ่ ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๓๐ น. 

 มอบตัว              วันที่  ๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                    
       คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ         

          ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตพ้ืนที่บริกำรอย่ำงน้อย ๒  ปี     
นับถึงวันที่  ๑๖  พฤษภำคม  ๒๕๖๔  ( ก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒)    จ ำนวน  ๖  ต ำบล  
              ในอ ำเภอบำงปะอิน ดังนี้ 
     (๑) ต ำบลบ้ำนเลน หมู่ที ่๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒     
     (๒) ต ำบลคลองจิก หมู่ที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘     
     (๓) ต ำบลบ้ำนหว้ำ หมู่ที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖,๗    
     (๔) ต ำบลบำงกระสั้น หมู่ที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 
               (๕) ต ำบลเกำะเกิด ทุกหมู่ 
                (๖) ต ำบลบ้ำนแป้ง ทุกหมู่ 
               (๗) ต ำบลตลิ่งชัน ทุกหมู่ 
               (๘) ต ำบลคุ้งลำน ทุกหมู่           
     หรือนักเรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำกโรงเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริกำร      
          ๒) นักเรียนทั่วไป  รับจ านวน ๘๐ คน     
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐  น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์)    
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว      วันที ่ ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔         เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว              วันที่  ๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   
          ๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน ๘ คน     
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์) 
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๒๙ เมษำยน  ๒๕๖๔          เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว      วันที ่ ๓๐ เมษำยน  ๒๕๖๔         เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว              วันที่  ๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   
**พิจารณาความสามารถด้านวิชาการ  ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์ และกีฬา  ระดับชนะเลิศ          
หรือเหรียญทองระดับประเทศ   



           ๔) นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   รับจ านวน   ๘   คน     
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐  น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์)    
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๑ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว      วันที ่ ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔         เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว              วันที่  ๘ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

 **นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปกำระของผู้บริจำคที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ 
                          ข้อตกลงร่วมกันมำก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ 
  (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 
  (๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับกำรสงเครำะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนนั้น 

 

         การสอบคัดเลือก 
         นั ก เรียน ในเขต พ้ืนที่ บริกำร นักเรียนทั่ ว ไปและนัก เรียน เงื่อนไขพิ เศษ สอบคัด เลือกโดย ใช้ข้อสอบ                            
ของโรงเรียน  วิชำที่ สอบคือ  วิชำคณิ ตศำสตร์  วิทยำศำสตร์   ภำษำไทย   สั งคมศึ กษำและภำษำอังกฤษ 
ไม่น าผลการทดสอบ O-NET มาคิดคะแนน 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
         รับจ านวน ๗  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน ๓๐๘ คน แบ่งเป็น ๖ แผนการเรียนดังนี้ 
                 ๑) แผนกำรเรียน วิทย์ – คณิต            จ ำนวน ๒ ห้องเรียน       
                 ๒) แผนกำรเรียน คณิต - ภำษำ        จ ำนวน ๑ ห้องเรียน 
                 ๓) แผนกำรเรียน ศิลป์ - ภำษำจีน            จ ำนวน ๑ ห้องเรียน    
                 ๔) แผนกำรเรียน ศิลป์ - ภำษำญี่ปุ่น        จ ำนวน ๑ ห้องเรียน      
                    ๕) แผนกำรเรียน ศิลป์ – ภำษำเกำหลี       จ ำนวน ๑ ห้องเรียน          
                 ๖) แผนกำรเรียน ทั่วไป                         จ ำนวน ๑ ห้องเรียน             
 

      โดยแยกเป็น ๔  ประเภท ดังนี้       

      ๑) นักเรียนที่จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เดิม รับจ านวน   ๒๕๘ คน  

 รับสมัคร                      วันที่ ๘ – ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔  เวลำ ๐๙.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. 

 ประกำศผลและรำยงำนตัว       วันที่  ๒ มีนำคม ๒๕๖๔             เวลำ ๐๙.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว                              วันที่  ๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐ น. 
      ๒) นักเรียนทั่วไป (นักเรียนที่จบ ม. ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) รบัจ านวน ๒๐ คน     
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐  น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์) 
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๒ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว       วันที ่ ๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว              วันที่  ๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  



      ๓) นักเรียนความสามารถพิเศษ  รับจ านวน ๒๐ คน   
   รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๗ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  (รับระบบออนไลน์)    
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๒๙ เมษำยน  ๒๕๖๔         เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว       วันที ่ ๓๐ เมษำยน   ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
          มอบตัว              วันที่  ๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น 
 **พิจารณาความสามารถด้าน ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  และกีฬา ระดับชนะเลิศหรือเหรียญทอง
ระดับประเทศ   
          ๔) นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ  รับจ านวน ๑๐ คน       
 รับสมัคร          วันที่  ๒๔ - ๒๘ เมษำยน ๒๕๖๔   เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
                                                 ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร    (รับระบบออนไลน์)  
 สอบคัดเลือก         วันที่  ๒ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ ๐๙.๐๐ น.  
 ประกำศผลและรำยงำนตัว      วันที ่ ๖ พฤษภำคม  ๒๕๖๔         เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 มอบตัว              วันที่  ๙ พฤษภำคม  ๒๕๖๔        เวลำ  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
     

 ** นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (๑) นักเรียนที่อยู่ในอุปกำระของผู้บริจำคที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงเพ่ือจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งมีเงื่อนไขและ 
                ข้อตกลงร่วมกันมำก่อนมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ ๕ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒ 
  (๒) นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส 
  (๓) นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพ่ือชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องได้รับกำรสงเครำะห์ดูแลเป็นพิเศษ 
  (๔) นักเรียนที่เป็นบุตรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในโรงเรียนนั้น 

 

การสอบคัดเลือก 
       นักเรียนทั่วไปและนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ สอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชำที่สอบ คือ  
วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  ภำษำไทย  สังคมศึกษำและภำษำอังกฤษ   
ไม่น าผลการทดสอบ O-NET มาคิดคะแนน 
 


