
 

 คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่  ๖๙๑/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน รับรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔                   

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
-------------------------------- 

               ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน การรับรายงาน
ตัว และรับมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             
และมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖  เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ           
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
      

   คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม 
 ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ 
 ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
 นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
 นายสาธิต  แสงปิยะ 
 นายศักรินทร ์วงษ์แหยม 
 นายเกษม เมาลิทอง 
 นางนงพงา  อิสสอาด 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นายปลื้ม ปรีชา  
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  
 นางสาวสมาพร  สมสืบ 

ผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
รองผู้อำนวยการ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการพิเศษ 
ครู ชำนาญการ 
ครู ชำนาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   

  หน้าที่   ๑. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา อุปสรรค ให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
           ๒. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ                          
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางนงพงา  อิสสอาด ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว          ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
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นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  กรรมการ 
นายภูวดล  สำลี           ครู  กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  กรรมการ 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน ครู  กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู  กรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              คร ู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ๑. ดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
           ๒. ประสานงาน ร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

                                  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ                ครู ชำนาญการ     ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายภูวดล  สำล ี คร ู กรรมการและเลขานุการ 

                                                 

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครให้กับฝ่ายต่างๆ  
          ๒. จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ผ่าน www.racha1.ac.th และ facebook ของโรงเรียน    
 ๓. ประชาสัมพันธ์และเอ้ืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มาติดต่อ ในวัน เวลา  
               ทีม่ีการรับสมัคร 
 

                  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่          
นายเกษม  เมาลิทอง คร ูชำนาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ                               รองประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ คร ู กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี คร ู กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์                        ครอัูตราจ้าง กรรมการ 

http://www.racha/
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นายธรรมนูญ  ระวังใน 
นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ 

ครอัูตราจ้าง 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 

ลูกจ้างชั่วคราว           กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี         คร ูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่   ดำเนินการจัดสถานที่ห้องสอบ และสถานที่รับมอบตัว 
       -  จัดห้องสอบ จำนวน ๔ ห้อง  ได้แก ่ ห้อง  ๒๑๔, ๒๑๕, ๒๑๖  ห้องสอบสำรอง  ๒๒๗    
                   จัดวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                -  จัดสถานทีร่ับมอบตัว  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  เก้าอ้ี จำนวน ๑๖๐  ตัว  
                   โต๊ะขาวพร้อมผ้าปูโต๊ะด้านหลังห้อง จำนวน  ๘  ตัว และด้านข้าง ข้างละ ๔ ตัว     
                   จัดวันที่  ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
 

                                          คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักเรียน 
นายภูวดล  สำลี                ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ  ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร          ครู ชำนาญการพิเศษ                               กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย    คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ    คร ู กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี       คร ู กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์           คร ู กรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช คร ู กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์       ครู                       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ายต่าง ๆ 
           ๒. อำนวยความสะดวกและตอบคำถามในการรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์ 
           ๓. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖     
  ๔. สรุปรายงานการรับนักเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.  แลว้รายงานให้กลุ่มบริหารวิชาการทราบ 

๕. พิมพ์รายชื่อนักเรียน ที่สมัครสอบและติดประกาศ เพ่ือการเข้าห้องสอบให้ถูกต้อง   
 ๖. กรอกคะแนนและประมวลผลคะแนนพร้อมพิมพ์รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔   
              ติดประกาศให้ถูกต้อง  
 ๗. มอบรายชื่อนักเรียนให้งานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดทำทะเบียนนักเรียนต่อไป  

 

     คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทำข้อสอบ  ชั้น ม.๑ และ ม.๔ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย คร ู   ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ คร ูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ คร ูชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์  กุศล คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู รองประธานกรรมการ 
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ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย ทุกท่าน   

กรรมการ 
 

 

หน้าที่   ๑.  ดำเนินการ ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดทำข้อสอบ  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑   
               และ ม.๔  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  รายวิชาละ ๔๐ ข้อ สำหรับวิชา 
               ภาษาไทย  เป็นข้อสอบแบบวัดทักษะทางภาษา 
         ๒.   นำข้อสอบ ส่งคณะกรรมการกลาง ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ก่อนเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 

   คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
 ชุดที่ ๑   

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู รองประธานกรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช ครู     กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  ปลอดโปร่ง ครอัูตราจ้าง                       กรรมการ 

                                                     

ชุดที่ ๒                           
นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  สำล ี คร ู รองประธานกรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ ครผูู้ช่วย                        กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง                   กรรมการ 

หน้าที ่   ๑. รับข้อสอบจากกรรมการจัดทำข้อสอบ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖  
           ๒. นำข้อสอบมาสำเนาตามจำนวนผู้เข้าสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
           ๓. จ่ายข้อสอบและวัสดุให้กรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก  ก่อนเวลาประมาณ  ๑๐ นาที 
           ๔. ตรวจเช็คกระดาษคำตอบ  เรียงตามลำดับเลขที่ 
           ๕. ตรวจกระดาษคำตอบทุกวิชาที่สอบ    
           ๖. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ 
           ๗. ชุดที่ ๑  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 

ห้อง
สอบที่ 

จำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถานที่
สอบ 

กรรมการกำกับห้องสอบ 

๑ ๒๐ ๑-๒๐ ๒๑๔ นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ      คร ู
นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง        ครูผู้ชว่ย 

๒ ๒๐ ๒๑-๔๐ ๒๑๕ นายกันตภณ  วาทะพุกกณะ       ครผูู้ช่วย 
นางสาวเมธาวี  จันทรประภา      ครูผู้ช่วย 

๓ ๒๐ ๔๑-๖๐ ๒๑๖ นางสาวลักขณา  ภาคโภคี         ครอัูตราจ้าง 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล    ครูผู้ช่วย 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

ห้อง
สอบที่ 

จำนวน 
(คน) 

เลขที่สอบ 
สถานที่
สอบ 

กรรมการกำกับห้องสอบ 
 

๑ ๒๐ ๑-๒๐ ๒๑๔ นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี          ครูผู้ช่วย 
นายชิษณุพงศ์  กอบัวแก้ว         ครชู่วยสอน  

๒ ๒๐ ๒๑-๔๐ ๒๑๕ นายวีรวัฒน์  ลงผวิ                  คร ู
นายพิชานนท์  เนาเพ็ชร์           ครูผู้ช่วย   

๓ ๒๐ ๔๑-๖๐ ๒๑๖ นายศิวกร  กรึงไกร                 คร ู
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์         ครู  

 

หน้าที่    ๑.   กำกับห้องสอบตามห้องที่ได้รับมอบหมาย 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   กำกับห้องสอบ วันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   กำกับห้องสอบ วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

๒. หากห้องใดไม่มีการสอบ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
                                          

 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบสำรอง 
  ชุดที่ ๑   

     นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง                      คร ู                               กรรมการ 
      นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ                    คร ู                                 กรรมการ 
 

 ชุดที่ ๒   
     นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์              คร ู                               กรรมการ 
      นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                        ครูอัตราจ้าง                        กรรมการ 
 

หน้าที ่   ๑. ชุดที่ ๑  ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และ ชุดที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 
               ห้องสอบ ๒๒๗ 
           ๒. หากห้องใดไม่มีการสอบ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
 

                                      คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัว 
นายภูวดล  สำลี          คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์ อุดร คร ูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี              คร ู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์        คร ู กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ คร ู กรรมการ 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่   ๑.  ประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  
                    ม.๑  วันที่  ๘ – ๙  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                    ม.๔  วันที่  ๘ – ๙  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
           ๒.  จัดทำรายชื่อนักเรียนที่รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ และเสนอกลุ่มบริหารวิชาการ 
                ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ 

                                                           รับมอบตัว 
                        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑            วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔              วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
                                       ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  

 

 

                                               คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
            นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                     ครู ชำนาญการ                  ประธานกรรมการ 
            นายภูวดล  สำลี                               ครู                                 รองประธานกรรมการ  
            นายนฐัวุฒิ  สายันต ์                          คร ู                                กรรมการ                         
 

หน้าที่  ๑. ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว 
          ๒. ชี้แจงลำดับขั้นตอน การมอบตัวให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบ 
          ๓. เป็นพิธีกร ดำเนินการรายการบนเวที จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

 

                                             คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ 
นายชยกร  อมรเวช 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์              

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

 ประธานกรรมการ 
 รองประธานกรรมการ   
 กรรมการ   
 กรรมการ                      

                                               
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

นายปราณ์รณ  กาญจนากร คร ู ประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ รองประธานกรรมการ                          
นางสาวพรทิพย์  อุดร คร ูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นาวสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ  คร ู กรรมการ 

 

หน้าที่  ๑. รับลงทะเบียนนักเรียน ในวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖  เวลา ๐๗.๐๐  น.  
          ๒. รบัมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
         ๓. ตรวจหลักฐาน ป.๐๕ หรือ ปพ. ๑ : ป (ม.๑), รบ.๑ ต หรือ ปพ.๑ : บ (ม.๔) ให้ตรงกับสำเนา 
             ทะเบียนบ้าน  ใบมอบตัว  ตรวจชื่อ สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียน  
             ถ้าไม่ตรงให้ผู้ปกครองลงชื่อยืนยันการใช้หลักฐานในใบมอบตัว  

๔. เก็บเอกสารมอบตัว เรียงตามลำดับ และสรุปผลการรับมอบตัวของนักเรียน ส่งงานทะเบียนวัดผล  
    และระเบียนนักเรียน ส่งงานกิจการนักเรียน        
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                                              คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม                คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย        
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  

คร ู 
ครู ชำนาญการ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ                      

นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก           คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวชุลีกร  เพชรทองบุญ คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวปัทมา กรีถาวร 
นางสาวอุมาพร  ขาวแขก 
นางสาวทิพย์สุดา  ทองมี 
นายกนัตภณ  วาทะพุกกณะ 

คร ู
คร ู
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวยุวดี  สุภาเรือง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. รับเงินและออกใบเสร็จค่าใช้จ่าย เรียนปรับพื้นฐาน และอ่ืนๆ ตามระเบียบการเงิน  
          ๒. รับเงินและออกใบเสร็จค่าสมาคมผู้ปกครองและครู 
         ๓. รับเงินค่ากิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

                                          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางนงพงา  อิสสอาด คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                         
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู  กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  
ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน  เดชเสถียร 
นางสาววรางคณา  พิณสามสาย 

ครู  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี คร ูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนที่ดี และระเบียบการแต่งกายนักเรียนที่ถูกต้อง 
        ๒. จำหน่ายชุดพลศึกษา  กระเป๋าเป้   ผ้ายาง  โบวต์ิดผม และอ่ืนๆที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  

 

                                            คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง                 คร ู ประธานกรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา ครู  รองประธานกรรมการ                          
คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน  กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ ครู  กรรมการและเลขานุการ     

หน้าที่  ชี้แจงและรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียน      

                                               คณะกรรมการจุดคัดกรอง 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น              คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
นางสาวสุธิตา  สุขสมรัมย์ 

ครู  
ครูผู้ช่วย 

รองประธานกรรมการ  
กรรมการ                         

นายธรรมนูญ  ระวังใน ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
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นางสาววรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 
                

หน้าที่   ๑. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในวันสอบคัดเลือกและวันรับมอบตัว 
               นักเรียน  
          ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

 

                                คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย 
นายอัศวิน  ศรีบัว          คร ูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครู  รองประธานกรรมการ                          
นายวีนัส  เกิดแก่น พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
นายปรีชา  อยู่คง พนักงานรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

                

หน้าที่   ๑. ควบคุม ดูแลระบบการจราจรภายในโรงเรียน 
          ๒. อำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
 

                                           คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นายพีระศิลป์  เอกฐิน                 คร ู ประธานกรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม 
นายธนกฤต  ว่องธัญญากรณ์ 

ครู  
ครูผู้ช่วย 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ                       

นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์ ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวพัชรี  บัวอาจ ครูผู้ช่วย                            กรรมการและเลขานุการ 

                

หน้าที่   ๑. จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษา  ในวันที่  ๑๑  มีนาคม ๒๕๖๖  (วันมอบตัว)  
              ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา 
          ๒. จัดทำป้ายขึ้นจอบนเวที  

 

                                                      การมอบตัวนักเรียน 
                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
                                 โครงการห้องเรียนพิเศษ  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
                                                วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา   โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
  
 

                                             คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู   รองประธานกรรมการ                          
  นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน 
  นายพิทยา  ขุนน้อย 

คร ู
ครูผู้ช่วย 

  กรรมการ 
   กรรมการ 

  นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ ์ คร ู
 

  กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่   บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว บรรยากาศการสอบคัดเลือก และการรับมอบตัวของนักเรียน   
           ห้องเรียนพิเศษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

 

                                         คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู รองประธานกรรมการ                          
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย คร ูชำนาญการ กรรมการ 
นายชยกร  อมรเวช คร ู กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. ประเมินผลการดำเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว, มอบตัวห้องเรียนพิเศษ  
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  ๒. รวบรวมข้อมูล และจัดทำสรุปผลเป็นรูปเล่ม จำนวน ๓ ชุด   เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 
 

           ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทางโรงเรียนและราชการสืบไป 
 

        สั่ง   ณ  วันที่   ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕    
  

 
                                                                                                                                                                            
                                                        (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบคัดเลือก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   
โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

 

ม.๑  สอบวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๖  
ม.๔  สอบวันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

เวลา นาท ี วิชาที่สอบ คะแนน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ๖๐ คณิตศาสตร์ ๔๐ 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๐ น. ๔๐ วิทยาศาสตร์ ๔๐ 
๑๐.๔๐ - ๑๑.๒๐ น. ๔๐ ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๑๑.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ วัดความสามารถทางภาษาไทย ๓๐ 

 


