
 

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่  ๖๗/๒๕๖๕ 

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

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

-------------------------------- 
               ตำมที่โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  ได้มีค ำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๓๑  มกรำคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มอบหมำยให้คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ด ำเนินกำรรับนักเรียน                
รับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงกำรห้องเรียนพิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำ            
ปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  นั้น 

 

     เนื่องจำกโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดรับสมัครนักเรียน โครงกำรห้องเรียน
พิเศษ วิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ ในวันที่ 
๑๙ – ๒๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕  มีจ ำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๒ คน            
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ จ ำนวน ๒๓ คน จึงขอแก้ไขค ำสั่งที่ ๑๘/๒๕๖๕  ลงวันที่  ๓๑  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
แก้ไขคณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบและคณะกรรมกำรจุดคัดกรอง ดังนี้  
      

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๑ ๒๑ ๑-๒๑ ๒๑๔ นำงสำววรรณสิริ  นำคเรือง        ครูผู้ชว่ย 
นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง         ครูผู้ช่วย 

๒ ๒๑ ๒๒-๔๒ ๒๑๕ นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ       คร ู
นำงสำวเมธำวี  จันทรประภำ       ครูผู้ช่วย 

      
                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถำนที่
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 

๑ ๒๓ ๑-๒๓ ๒๑๔ นำงสำวปัทมำ  กรีถำวร            คร ู
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร์           ครูผู้ช่วย   

 



- ๒ - 

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 
 

                                                  คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
นำงสำวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              คร ู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวกัญญำณัฐ  สมภำร ครู  รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์    ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ คร ู กรรมกำร 
นำงสำววิจิตรำ  อ่อนสกุล           
นำงสำวอุมำพร  ขำวแขก          

คร ู
คร ู

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข           ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน  เดชเสถียร     ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล   ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวทิพย์สุดำ  ทองมี ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำววรรณวรำงค์  ทนงสุทธิ์ ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

                

 



- ๓ - 

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

                                               

           ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 

        สั่ง   ณ  วันที่   ๒๘   กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕    

  
     
                                (นำยประจวบโชค  สร้อยสม)  
                        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”       

 
 
 
 
 


