
 

ค ำส่ังโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ท่ี  ๗๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนและกำรรับรำยงำนตัว, มอบตัว 
ห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

-------------------------------- 
               ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน กำรรับรำยงำน
ตัว และรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิ เศษ ช้ันมัธยมศึกษำปี ท่ี ๑ และมัธยมศึกษำปี ท่ี ๔                         
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สอดคล้องกับประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงแต่งต้ังกรรมกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
      

คณะกรรมการอ านวยการ 
 นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
 นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ 
 ว่ำท่ี ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
 ว่ำท่ี ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
 นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม 
 นำยเกษม เมำลิทอง 
 นำยปล้ืม ปรีชำ 
 นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง 
 นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
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 

   

  หน้ำท่ี   ๑. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ปัญหำ อุปสรรค ให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
           ๒. ก ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
นำงกำญจนี  เหลืองวัฒนนนัท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ           ครู  กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู  กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง ครู  กรรมกำร 
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑. ด ำเนินงำนในส่วนท่ีได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
           ๒. ประสำนงำน ร่วมแก้ไขปัญหำ เพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

                                  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ ์
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสำรท่ีใช้ในกำรรับสมัครให้กับฝ่ำยต่ำงๆ  

          ๒. จัดท ำบอร์ด ไวนิล  Website ของโรงเรียน www.racha1.ac.th  เสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์ 
         ๓. ประชำสัมพันธ์และเอื้ออ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมำติดต่อ ในวัน เวลำ  
              ท่ีมีกำรรับสมัคร 

http://www.racha/
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                  คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่          
นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ             ประธำนกรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำรี         ครู                      รองประธำนกรรมกำร 
นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง 

ครู 
ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                      ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์                        ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยคงศักดิ์  บุญวิจิตร ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำยธรรมนญู  ระวังใน ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว           กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี   ด ำเนินกำรจัดสถำนท่ีรับสมัคร จัดห้องสอบ  รับรำยงำนตัว มอบตัว 
       -  จัดห้องสอบ   ห้อง ๒๑๔   ห้อง ๒๑๕  และห้อง ๒๑๖   จัดวันท่ี  ๒  เมษำยน ๒๕๖๔ 
                -  สถำนท่ีรับรำยงำนตัว ห้อง  ๒๑๖    
                -  สถำนท่ีรับมอบตัว  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  โดยมีเก้ำอี้จ ำนวน  ๑๖๐  ตัว  
                   โต๊ะขำวพร้อมผ้ำปูโต๊ะด้ำนหลังห้อง  จ ำนวน  ๘  ตัว  จัดวันท่ี  ๘  เมษำยน ๒๕๖๔ 
 

                                          คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักเรียน 
นำยวิทิต  บัวประเสริฐ                   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ      ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี          ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ                               กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ            ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ    ครู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี       ครู                       กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์       ครู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์              ครู กรรมกำร 
นำยสมพร  อมรเวช ครู กรรมกำร 
นำงสำวน้ ำฝน  เล้ียงช่ังทอง              ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมเอกสำรท่ีใช้ในกำรรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ำยต่ำงๆ 
           ๒. อ ำนวยควำมสะดวกและตอบค ำถำมในกำรรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์ 
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 ๓.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์  ระหว่ำงวันท่ี ๑๙ – ๒๓  มีนำคม  ๒๕๖๔         
๔.  สรุปรำยงำนกำรรับนักเรียนเวลำ ๑๖.๓๐ น.  แล้วรำยงำนให้กลุ่มบริหำรวิชำกำรทรำบ 
๕.  พิมพ์รำยช่ือนักเรียน ท่ีสมัครสอบและติดประกำศ เพื่อกำรเข้ำห้องสอบให้ถูกต้อง   

 ๖.  กรอกคะแนนและประมวลผลคะแนนพร้อมพมิพ์รำยช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔   
               ติดประกำศให้ถูกต้อง  
 ๗. มอบรำยช่ือนักเรียนให้งำนทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดท ำทะเบียนนักเรียนต่อไป 

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

กรรมกำร 
 

 

หน้ำท่ี   ๑.  ด ำเนินกำร ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดท ำข้อสอบ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนช้ัน ม.๑   
               และ ม.๔  วิชำคณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  และภำษำอังกฤษ  รำยวิชำละ ๔๐ ข้อ ส ำหรับวิชำ 
               ภำษำไทย  เป็นข้อสอบแบบวัดทักษะทำงภำษำ 
         ๒.   น ำข้อสอบท่ีจัดท ำแล้ว ส่งคณะกรรมกำรกลำง ในวันท่ี ๒ เมษำยน ๒๕๖๔  ก่อนเวลำ ๑๔.๐๐ น. 

   คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
   ชุดที่ ๑   

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมพร  อมรเวช ครู     กรรมกำร 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส ครูผู้ช่วย                            กรรมกำร 

                                                     

   ชุดที่ ๒                           
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำยภูวดล  ส ำลี ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสุทธิพงษ์  มูลอำษำ ครู                        กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี ครู                   กรรมกำร 
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หน้ำท่ี    ๑. รับข้อสอบจำกกรรมกำรจัดท ำข้อสอบ  วันท่ี  ๒  เมษำยน  ๒๕๖๔    
           ๒. จ่ำยข้อสอบและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ก่อนเวลำประมำณ  ๕ นำที 
           ๓. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบ  เรียงตำมล ำดับเลขท่ี 
           ๔. ตรวจกระดำษค ำตอบทุกวิชำท่ีสอบ    
           ๕. ควบคุมเวลำท่ีใช้ในกำรสอบ 
           ๖. ชุดท่ี ๑  ปฏิบัติหน้ำท่ีวันท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๔ และ ชุดท่ี ๒ ปฏิบัติหน้ำท่ีวันท่ี ๔ เมษำยน ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ห้อง
สอบท่ี 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถำนท่ี
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๑ ๔๐ ๑-๔๐ ๒๑๔ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง        ครูผู้ช่วย 
นำงสำวนปภำ  ไต่เป็นสุข           ครูผู้ช่วย 

๒ ๔๐ ๔๑-๘๐ ๒๑๕ นำยวันเฉลิม  อุลิต                   ครู  
นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                   ครูผู้ช่วย   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

ห้อง
สอบท่ี 

จ ำนวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถำนท่ี
สอบ 

กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 

๑ ๔๐ ๑-๔๐ ๒๑๔ นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ             ครู 
นำยพิชำนนท์  เนำเพ็ชร์            ครูผู้ช่วย   

๒ ๔๐ ๔๑-๘๐ ๒๑๕ นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง         ครูผู้ช่วย 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล    ครูผู้ช่วย 

 
หน้ำท่ี   ๑.   ก ำกับห้องสอบตำมห้องท่ีได้รับมอบหมำย 
                ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑   ก ำกับห้องสอบ วันท่ี   ๓  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
                ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔   ก ำกับห้องสอบ วันท่ี   ๔  เมษำยน  ๒๕๖๔ 

๒. หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ต้องไปปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผู้ช่วยกรรมกำรกลำงและตรวจคะแนน 

 

 



- ๖ -    

                                      คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัว 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ           ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์ อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน ครู กรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกล่ัน ครู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี              ครู กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์        ครู กรรมกำร 
นำยสมพร  อมรเวช ครู กรรมกำร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี   ๑.  ประกำศผลและรับรำยงำนตัวนักเรียนผ่ำนระบบออนไลน์  
                    ม.๑  วันท่ี  ๗ – ๘  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
                    ม.๔  วันท่ี  ๗ – ๘  เมษำยน  ๒๕๖๔ 

           ๒.  จัดท ำรำยช่ือนักเรียนท่ีรำยงำนตัวผ่ำนระบบออนไลน์ และเสนอกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
                ภำยในวันท่ี ๙ เมษำยน ๒๕๖๔ 

                                                           รับมอบตัว 
                        ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑            วันท่ี  ๑๐  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
                         ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔             วันท่ี  ๑๐  เมษำยน  ๒๕๖๔ 
                                  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษำ 

                                               คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
            นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                     ครู ช ำนำญกำร                  ประธำนกรรมกำร 
            นำยภูวดล  ส ำลี                               ครู                                 รองประธำนกรรมกำร  
            นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์                           ครูผู้ช่วย                          กรรมกำร                         
 

หน้ำท่ี  ๑. ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนท่ีมำมอบตัว 
          ๒. ช้ีแจงล ำดับข้ันตอน กำรมอบตัวให้ผู้ปกครองและนักเรียนทรำบ 
          ๓. เป็นพิธีกร ด ำเนินกำรรำยกำรบนเวที จนกว่ำจะแล้วเสร็จ 

 

 
 



 

- ๗ - 

                                             คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นำยปรำณ์รณ  กำญจนำกร 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสด์ิ 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์              

ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

 ประธำนกรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำร   
 กรรมกำร   
 กรรมกำร                      

                                               
                                              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

นำง  นำงสำวสมำพร  สมสืบ           ครู ช ำนำญกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำวสำวนำฎศิลป์  คชประเสริฐ  ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี  ๑. รับลงทะเบียน นักเรียนในวันท่ี  ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๔  เวลำ ๐๗.๐๐  น.  
          ๒. รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  
         ๓. ตรวจหลักฐำน ป.๐๕ หรือ ปพ. ๑ : ป (ม.๑), รบ.๑ ต หรือ ปพ.๑ : บ (ม.๔) ให้ตรงกับส ำเนำ 
             ทะเบียนบ้ำน  ใบมอบตัว  ตรวจช่ือ สกุล ของนักเรียน บิดำ มำรดำ วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียน  
             ถ้ำไม่ตรงให้ผู้ปกครองลงช่ือยืนยันกำรใช้หลักฐำนในใบมอบตัว  

๔. เก็บเอกสำรมอบตัว เรียงตำมล ำดับ และสรุปผลกำรรับมอบตัวของนักเรียน ส่งงำนทะเบียนวัดผล  
    และระเบียนนักเรียน  ส่งงำนกิจกำรนกัเรียน        
 

                                             คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม                ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงพรรณี  เกตุถำวร                    ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวสุวรรณำ  สุดปรึก           ครู กรรมกำร 
นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครู กรรมกำร 
นำงสำวพัชญำดำ  เกิดแก้ว พนักงำนบญัชี กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี  ๑. รับเงินและออกใบเสร็จค่ำใช้จ่ำย เรียนปรับพื้นฐำน และอื่นๆ ตำมระเบียบกำรเงิน  
         ๒. รับเงินค่ำกิจกรรมพิเศษอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 

 



- ๘ - 

                                          คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงปำริชำติ  ยมวรรณ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำยปล้ืม  ปรีชำ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง ครู  กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ดีละม้ำย  ครู  กรรมกำร 
นำยธีระวฒัน์  เพ็ชร์วำรี ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี  ๑. ช้ีแจงแนวปฏิบัติตนของกำรเป็นนักเรียนท่ีดี และระเบียบกำรแต่งกำยนักเรียนท่ีถูกต้อง 
        ๒. จ ำหน่ำยชุดพลศึกษำ  กระเป๋ำ  เป้     

                                           คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
     นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง                ครู                                 ประธำนกรรมกำร 
              นำยเสกสรรค์  สุขมำ                          ครู                                 รองประธำนกรรมกำร  
              นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสด์ิ                  ครูผู้ช่วย                          กรรมกำร 
              คณะกรรมกำรธนำคำรโรงเรียน                                                  กรรมกำร    
 

 

หน้ำท่ี  ช้ีแจงและรับสมัครนักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรธนำคำรโรงเรียน      

                                          คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
              นำยพีระศิลป์  เอกฐิน                         ครู                                  ประธำนกรรมกำร 
            นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม                        ครู                                  รองประธำนกรรมกำร 
            นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน                  ครู                                 กรรมกำร 
              นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์                     ครูจ้ำงสอน                       กรรมกำร 
            นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์                           ครูผู้ช่วย                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำท่ี   จัดเตรียมเครื่องเสียง ดูแลควบคุมโสตทัศนศึกษำ  ในวันท่ี  ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๔  (วันมอบตัว)  
          ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 

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

 
 



- ๙ - 

หน้ำท่ี   บันทึกภำพนิ่ง และภำพเคล่ือนไหว บรรยำกำศกำรสอบคัดเลือก และกำรรับมอบตัวของนักเรียน   
          ห้องเรียนพิเศษ  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  
 

                                    คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์  ครู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู รองประธำนกรรมกำร                          
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำร 

 

หน้ำท่ี  ๑. ประเมินผลกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนและกำรรับรำยงำนตัว, มอบตัวห้องเรียนพิเศษ  
              ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ มัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

  ๒. รวบรวมข้อมูล และจัดท ำสรุปผลเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๓ ชุด   เสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

           ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบ  เพื่อบังเกิดผลดีต่อทำงโรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 

        ส่ัง   ณ  วันท่ี   ๑๐  มีนำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔    
 
 

 
                                                                                               
                                                    (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอนิ“รำชำนุเครำะห์ ๑”        

 

 

   

 

 

 



ตารางสอบคัดเลือก 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๔  ห้องเรียนพิเศษ 

ม.๑  สอบวันที่  ๓  เมษำยน  ๒๕๖๔  
ม.๔  สอบวันที่  ๔  เมษำยน  ๒๕๖๔ 

เวลา นาที วิชาท่ีสอบ 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 

 


