
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี ๑๗/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ (ม. ๓ เดิม)  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข) 

---------------------------------------------------------------- 
                      ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”       ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับและคัดเลือกนักเรียน 
      ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ท่ีเรียนอยู่เดิมเข้ำเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔ เพื่อให้กำรคัดเลือกนักเรียนดังกล่ำวเข้ำเรียน 
      ตำมแผนท่ีโรงเรียนเปิดสอนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพของนักเรียน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม          ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

รองประธำนกรรมกำร  
 กรรมกำร                        

นำยเกษม   เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นำงสยุมพร  นำคจรุญ 
นำยปล้ืม  ปรีชำ 

ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
หน้ำท่ี ๑. ร่วมวำงแผน ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
 ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย                               

                 คณะกรรมการด าเนินงาน   
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร                          
นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้ำท่ี  ๑. วำงแผนด ำเนินงำนและจัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
    ๒. ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
             ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยท่ีรับผิดชอบต่อไป 

 

 



 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน 

นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำยเกษม   เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยบัณฑิต  อรุณเสถียร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยสมัคร  น้อยสกุล ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกษิรำ  ละออ           ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสยุมพร  นำคจรูญ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยสำธิต  แสงปิยะ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำรี ครู กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       หน้ำท่ี  ๑. คัดเลือกนักเรียนและจัดนักเรียนเข้ำเรียนตำมกลุ่มกำรเรียนท่ีเหมำะสมตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร  คัดเลือก 
                     วันท่ี  ๑๑  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓   เวลำ ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมวิชำกำร     ตำมแผนดังนี้ 
  กลุ่มกำรเรียนวิทย์ – คณิต    ( ๒ ห้องเรียน ) 
  กลุ่มกำรเรียนคณิต – ภำษำ      ( ๑ ห้องเรียน ) 
  กลุ่มกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน     ( ๑ ห้องเรียน ) 
  กลุ่มกำรเรียนศิลป์ – ภำษำญี่ปุ่น     ( ๑ ห้องเรียน ) 
  กลุ่มกำรเรียนท่ัวไป       ( ๑ ห้องเรียน )       
       ๒. ส่งรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกให้กรรมกำรพิมพ์รำยช่ือ 

คณะกรรมการพิมพ์รายชื่อและรายงานผล 
นำงณัษฐพร  ฮีมวำต์ ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้ำท่ี   ๑. พิมพ์รำยช่ือนักเรียนช้ัน ม.๓  ท่ียื่นควำมจ ำนงและแผนกำรเรียนท่ีเลือกทุกคน 
               ๒. พิมพ์รำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือก พร้อมตรวจทำนและมอบกรรมกำรประกำศผลกำรคัดเลือก  
                   ภำยในวันท่ี ๑๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓    
     ๓. มอบแผ่นซีดีและเอกสำรรำยช่ือนักเรียนท่ีได้รับกำรคัดเลือกท้ังหมด ให้ฝ่ำยทะเบียนวัดผลและกรรมกำร  
                  ประกำศผลกำรคัดเลือก 

-๒- 



 

 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือก 

นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ   ทรัพย์อยู่ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 

    หน้ำท่ี   ๑. รับรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อช้ัน ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
                   ท่ีห้องบริหำรวิชำกำร 
               ๒. ติดประกำศผลกำรคัดเลือก วันท่ี  ๑๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓   เวลำ ๐๗.๐๐ น.    ณ   ป้ำยนิเทศบริเวณ 
                   หน้ำห้องบริหำรวิชำกำร 

คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์     ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพยฺสงค์ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์      ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้ำท่ี   ๑. รับแฟ้มรำยช่ือนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อช้ัน ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
                   วันท่ี  ๑๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓    เวลำ ๐๘.๐๐ น.   ณ  ห้องบริหำรวิชำกำร   
               ๒. รับรำยงำนตัวนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก  เวลำ ๐๙.๐๐ น.   ณ  บริเวณโถงอำคำร ๕ 

                  ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ ต้ังใจ และเต็มก ำลัง 
     ควำมสำมำรถ  ให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 

         ส่ัง  ณ  วันท่ี ๑๓  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                                 

 

 
 
 
 

 

                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

-๓- 


