
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๑๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน รับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียน 
โครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔                     

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
-------------------------------- 

               ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน กำรรับรำยงำน
ตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑             
และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน โครงกำรห้องเรียนพิเศษ           
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน              

โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
      

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำยปลื้ม ปรีชำ  
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  
 นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

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 ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

   

  หน้ำที่   ๑. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ปัญหำ อุปสรรค ให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
           ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร                          
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยอัศวิน  ศรีบัว          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี           ครู  กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู  กรรมกำร 
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู กรรมกำร 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำรและเลขานุการ 

 

หน้ำที่   ๑. ด ำเนินงำนในส่วนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
           ๒. ประสำนงำน ร่วมแก้ไขปัญหำ เพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

                                  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                ครู ช ำนำญกำร     ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู กรรมกำรและเลขานุการ 
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หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรรับสมัครให้กับฝ่ำยต่ำงๆ  
          ๒. จัดท ำบอร์ด ไวนิล ประชำสัมพันธ์ผ่ำน www.racha1.ac.th และ facebook ของโรงเรียน    
 ๓. ประชำสัมพันธ์และเอ้ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มำติดต่อ ในวัน เวลำ  
               ทีม่ีกำรรับสมัคร 
 

                  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่          
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                               รองประธำนกรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู กรรมกำร 
นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี คร ู กรรมกำร 

ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์                        ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี         คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ด ำเนินกำรจัดสถำนที่ห้องสอบ และสถำนที่รับมอบตัว 
       -  จัดห้องสอบ จ ำนวน ๕ ห้อง  ได้แก ่ ห้อง ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖  ห้องสอบส ำรอง  ๒๑๖    
                   จัดวันที่  ๔  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                -  จัดสถำนที่รับมอบตัว  ณ  หอประชุมอเนกประสงค ์โดยมีเก้ำอ้ี จ ำนวน ๑๖๐  ตัว  
                   โต๊ะขำวพร้อมผ้ำปูโต๊ะด้ำนหลังห้อง จ ำนวน  ๘  ตัว และด้ำนข้ำง ข้ำงละ ๔ ตัว     
                   จัดวันที่  ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 

                                          คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักเรียน 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ                ครู ช ำนำญกำร     ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี          ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                               กรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย    ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ    ครู กรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์       ครู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์              ครู กรรมกำร 

http://www.racha/


 

นำยชยกร  อมรเวช 
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ครู 

 

กรรมกำร 

นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 

นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี       ครู                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ำยต่ำง ๆ 
           ๒. อ ำนวยควำมสะดวกและตอบค ำถำมในกำรรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์ 
           ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  ระหว่ำงวันที่ ๑๙ – ๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕     
  ๔. สรุปรำยงำนกำรรับนักเรียนเวลำ ๑๖.๓๐ น.  แลว้รำยงำนให้กลุ่มบริหำรวิชำกำรทรำบ 

๕. พิมพ์รำยชื่อนักเรียน ที่สมัครสอบและติดประกำศ เพ่ือกำรเข้ำห้องสอบให้ถูกต้อง   
 ๖. กรอกคะแนนและประมวลผลคะแนนพร้อมพิมพ์รำยชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔   
              ติดประกำศให้ถูกต้อง  
 ๗. มอบรำยชื่อนักเรียนให้งำนทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน เพ่ือจัดท ำทะเบียนนักเรียนต่อไป 

     คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ  ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู    ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวรัตนำภรณ์  กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู  รองประธำนกรรมกำร 
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ภำษำต่ำงประเทศ และภำษำไทย ทุกท่ำน   

กรรมกำร 
 

 

หน้ำที่   ๑.  ด ำเนินกำร ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดท ำข้อสอบ  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้น ม.๑   
               และ ม.๔  วิชำคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และภำษำอังกฤษ  รำยวิชำละ ๔๐ ข้อ ส ำหรับวิชำ 
               ภำษำไทย  เป็นข้อสอบแบบวัดทักษะทำงภำษำ 
         ๒.   น ำข้อสอบ ส่งคณะกรรมกำรกลำง ในวันที่ ๓ มีนำคม ๒๕๖๕  ก่อนเวลำ ๑๔.๐๐ น. 

   คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
   ชุดที่ ๑   

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยชยกร  อมรเวช ครู     กรรมกำร 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส ครู                       กรรมกำร 
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 ชุดที่ ๒                           
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย                        กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง                   กรรมกำร 

หน้ำที ่   ๑. รับข้อสอบจำกกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ  วันที่  ๓  มีนำคม  ๒๕๖๕  
           ๒. น ำข้อสอบมำส ำเนำตำมจ ำนวนผู้เข้ำสอบให้แล้วเสร็จภำยในวันที่  ๕  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
           ๓. จ่ำยข้อสอบและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก  ก่อนเวลำประมำณ  ๑๐ นำที 
           ๔. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบ  เรียงตำมล ำดับเลขที่ 
           ๕. ตรวจกระดำษค ำตอบทุกวิชำที่สอบ    
           ๖. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ 
           ๗. ชุดที่ ๑  ปฏิบัติหน้ำที่วันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๕ และ ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๑ ๒๐ ๑-๒๐ ๕๑๓ นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง        ครูผู้ชว่ย 
นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง         ครูผู้ช่วย 

๒ ๒๐ ๒๑-๔๐ ๕๑๔ นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ       คร ู
นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ       ครูผู้ช่วย 

๓ ๒๐ ๔๑-๖๐ ๕๑๕ นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี          ครอัูตรำจ้ำง 
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร         ครูผู้ช่วย   

๔ ๒๐ ๖๑-๘๐ ๕๑๖ นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล          ครู 
นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข          ครูผู้ชว่ย 

      
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 

๑ ๒๐ ๑-๒๐ ๕๑๓ นำงสำวปัทมำ  กรีถำวร            คร ู
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร์           ครูผู้ช่วย   

๒ ๒๐ ๒๑-๔๐ ๕๑๔ นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย 
นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี          ครูผู้ช่วย 
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ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 

๓ ๒๐ ๔๑-๖๐ ๕๑๕ นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก         คร ู
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ           คร ู 

๔ ๒๐ ๖๑-๘๐ ๕๑๖ นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย     ครูผู้ช่วย 

 

หน้ำที่    ๑.   ก ำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย 
                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑   ก ำกับห้องสอบ วันที่  ๖  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔   ก ำกับห้องสอบ วันที่  ๗  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

๒. หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยกรรมกำรกลำงและตรวจคะแนน 

                                         คณะกรรมการก ากับห้องสอบส ารอง  
  ชุดที่ ๑   

     นำยวันเฉลิม  อุลิต                        คร ู                               กรรมกำร 
      นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ                   คร ู                                 กรรมกำร 

 

 ชุดที่ ๒   
     นำยเทอดศักดิ์  เปำลิวัฒน์              คร ู                               กรรมกำร 
      นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                        ครูอัตรำจ้ำง                        กรรมกำร 
 

หน้ำที ่   ๑. กรณีที่มีนักเรียนอุณหภูมิสูงหรือไม่สำมำรถข้ึนสอบบนห้องสอบได้ ให้สอบที่ห้อง ๒๑๖ 
           ๒. ชุดที่ ๑  ปฏิบัติหน้ำที่วันที่ ๖ มีนำคม ๒๕๖๕ และ ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้ำที่วันที่ ๗ มีนำคม ๒๕๖๕ 
           ๓. หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยกรรมกำรกลำงและตรวจคะแนน 
 

                                      คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัว 
นำยภูวดล  ส ำลี          คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์ อุดร คร ูช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี              คร ู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์        คร ู กรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 



 - ๗ -     

นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยชยกร  อมรเวช คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   ๑.  ประกำศผลและรับรำยงำนตัวนักเรียนผ่ำนระบบออนไลน์  
                    ม.๑  วันที่  ๙ – ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                    ม.๔  วันที่  ๙ – ๑๐  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

           ๒.  จัดท ำรำยชื่อนักเรียนที่รำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ และเสนอกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                ภำยในวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๕ 

                                                           รับมอบตัว 
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑            วันที่  ๑๒  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                         ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔             วันที่  ๑๒  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                                                ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 

                                               คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
            นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                     ครู ช ำนำญกำร                  ประธำนกรรมกำร 
            นำยภูวดล  ส ำลี                               ครู                                 รองประธำนกรรมกำร  
            นำยนฐัวุฒิ  สำยันต ์                          ครูผูช้่วย                          กรรมกำร                         
 

หน้ำที่  ๑. ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มำมอบตัว 
          ๒. ชี้แจงล ำดับขั้นตอน กำรมอบตัวให้ผู้ปกครองและนักเรียนทรำบ 
          ๓. เป็นพิธีกร ด ำเนินกำรรำยกำรบนเวที จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 

 

                                             คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 
นำยชยกร  อมรเวช 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์              

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

 ประธำนกรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำร   
 กรรมกำร   
 กรรมกำร                      

                                               
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวพรทิพย์  อุดร คร ูช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำวสำวนำฎศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู กรรมกำร 
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หน้ำที่  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียน ในวันที่  ๑๒  มีนำคม  ๒๕๖๕  เวลำ ๐๗.๐๐  น.  
          ๒. รบัมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
         ๓. ตรวจหลักฐำน ป.๐๕ หรือ ปพ. ๑ : ป (ม.๑), รบ.๑ ต หรือ ปพ.๑ : บ (ม.๔) ให้ตรงกับส ำเนำ 
             ทะเบียนบ้ำน  ใบมอบตัว  ตรวจชื่อ สกุล ของนักเรียน บิดำ มำรดำ วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียน  
             ถ้ำไม่ตรงให้ผู้ปกครองลงชื่อยืนยันกำรใช้หลักฐำนในใบมอบตัว  

๔. เก็บเอกสำรมอบตัว เรียงตำมล ำดับ และสรุปผลกำรรับมอบตัวของนักเรียน ส่งงำนทะเบียนวัดผล  
    และระเบียนนักเรียน ส่งงำนกิจกำรนักเรียน        
 

                                             คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                    คร ูช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก           คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวชุลีกร  เพชรทองบุญ คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว พนักงำนบัญชี กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. รับเงินและออกใบเสร็จค่ำใช้จ่ำย เรียนปรับพื้นฐำน และอ่ืนๆ ตำมระเบียบกำรเงิน  
         ๒. รับเงินค่ำกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  

                                          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำยปลื้ม  ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยฉัตรดำว  ฉันทะ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ดีละม้ำย  ครู  กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของกำรเป็นนักเรียนที่ดี และระเบียบกำรแต่งกำยนักเรียนที่ถูกต้อง 
        ๒. จ ำหน่ำยชุดพลศึกษำ  กระเป๋ำ  เป้   ผ้ำยำง  โบว์ติดผม  

 

                                            คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง                 คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำยเสกสรรค์  สุขมำ ครู  รองประธำนกรรมกำร                          
คณะกรรมกำรธนำคำรโรงเรียน  กรรมกำร 
นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์ ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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หน้ำที่  ชี้แจงและรับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรโรงเรียน      

                                               คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู  รองประธำนกรรมกำร                          
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำววรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                

หน้ำที่   ๑. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในวันสอบคัดเลือกและวันรับมอบตัว 
               นักเรียน  
          ๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

                                คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
นำยอัศวิน  ศรีบัว          คร ูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครู  รองประธำนกรรมกำร                          
นำยวีนัส  เกิดแก่น พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร 
นำยปรีชำ  อยู่คง พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย กรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                

หน้ำที่   ๑. ควบคุม ดูแลระบบกำรจรำจรภำยในโรงเรียน 
          ๒. อ ำนวยควำมสะดวก และรักษำควำมปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

                                           คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                 คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม ครู  รองประธำนกรรมกำร                          
นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครูช่วยสอน กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษำ  ในวันที่  ๑๒  มีนำคม ๒๕๖๕  (วันมอบตัว)  
              ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
          ๒. ออกแบบไวนิลบนเวที  

                                                      กำรมอบตัวนักเรียน 
                                    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
                                 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ  วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ 
                                                วันที่  ๑๒  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
                        ณ  หอประชุมอเนกประสงค ์ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
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                                             คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู   รองประธำนกรรมกำร                          
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่   บันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหว บรรยำกำศกำรสอบคัดเลือก และกำรรับมอบตัวของนักเรียน   
          ห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  
 

                                      คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู รองประธำนกรรมกำร                          
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยชยกร  อมรเวช คร ู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่  ๑. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนและกำรรับรำยงำนตัว, มอบตัวห้องเรียนพิเศษ  
              ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

  ๒. รวบรวมข้อมูล และจัดท ำสรุปผลเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๓ ชุด   เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

           ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 

        สั่ง   ณ  วันที่   ๓๑   มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕    

  
     
                                (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)  
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”       

 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

ม.๑  สอบวันท่ี  ๖  มีนำคม  ๒๕๖๕  
ม.๔  สอบวันท่ี  ๗  มีนำคม  ๒๕๖๕ 

เวลา นาท ี วิชาที่สอบ คะแนน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๖๐ คณิตศำสตร์ ๔๐ 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. ๔๐ วิทยำศำสตร์ ๔๐ 
๑๐.๔๐ - ๑๑.๒๐ น. ๔๐ ภำษำอังกฤษ ๔๐ 
๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ วัดควำมสำมำรถทำงภำษำไทย ๓๐ 

 


