
 

ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” 
ท่ี  ๗๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แตํงต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว,มอบตัว 
 ห๎องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-------------------------------- 
               ด๎วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ได๎ก าหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  การรับรายงานตัว 
และรับมอบตัวนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เพื่อให๎
การด าเนินการรับสมัครนักเรียนห๎องเรียนพิเศษ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สอดคล๎องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” จึงแตํงต้ังกรรมการด าเนินการ ดังนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
นายประจวบโชค  สร๎อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นายปล้ืม  ปรีชา 
วําท่ีร๎อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผ๎ูอ านวยการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ  
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

   

หน๎าท่ี     ๑. ให๎ค าปรึกษาและชํวยแก๎ปัญหา อุปสรรค ให๎กับกรรมการฝ่ายตําง ๆ 
           ๒. ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายตําง ๆ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายประสพชัย  แนํประโคน ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ช านาญการ กรรมการ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู  กรรมการ 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู กรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู กรรมการ 

 



 

                                                              - ๒ - 

หน๎าท่ี   ๑. ด าเนินงานในสํวนท่ีได๎รับมอบหมายให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย  
           ๒. ประสานงาน รํวมแก๎ไขปัญหา เพื่อให๎งานส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี   

                                  คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ ์
นายวิทิต  บัวประเสริฐ                   ครู ช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธานกรรมการ 
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ ครู  กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครูผ๎ูชํวย กรรมการ 

 

หน๎าท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารที่ใช๎ในการรับสมัครให๎กับฝ่ายตํางๆ  
          ๒. จัดท าบอร์ด ไวนิล  Website ของโรงเรียน www.racha1.ac.th  เสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ 
         ๓. ประชาสัมพันธ์และเอื้ออ านวยความสะดวกแกํนักเรียนและผ๎ูปกครองท่ีมาติดตํอ ในวัน เวลา ท่ีมีการ 
              รับสมัคร 

                   คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่          
นายประสพชัย  แนํประโคน ครู ช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี         ครู                      รองประธานกรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก๎วจันทร์             ครู กรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์ 
จําสิบเอกธนพล  สูงกลาง 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 

ครูผ๎ูชํวย 
ครูผ๎ูชํวย 
ครูผ๎ูชํวย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตราจ๎าง กรรมการ 
ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างช่ัวคราว           กรรมการ 

 

หน๎าท่ี   ด าเนินการจัดสถานท่ีรับสมัคร จัดห๎องสอบ  รับรายงานตัว มอบตัว 
       -  สถานท่ีรับสมัคร   ห๎อง ๒๑๖   จัดวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
                -  จัดห๎องสอบ   ห๎อง ๒๑๔   ห๎อง ๒๑๕ และห๎อง ๒๑๖   จัดวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  
                -  สถานท่ีรับรายงานตัว ห๎อง  ๒๑๖    
                -  สถานท่ีรับมอบตัว  ณ   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  โดยมีเก๎าอี้จ านวน  ๑๖๐  ตัว  
                   โต๏ะขาวพร๎อมผ๎าปูโต๏ะด๎านหลังห๎อง  จ านวน  ๘ ตัว  จัดวันท่ี ๑๖  มีนาคม ๒๕๖๓ 

                                          คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักเรียน 
นางสาวพรทิพย์  อุดร          ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ    ครู                      รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ            ครู ช านาญการ กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี       ครู                       กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์       ครู กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ ครู กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์              ครูผ๎ูชํวย กรรมการ 
   

http://www.racha/


 

- ๓ - 
 

 นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์ ครู กรรมการ 
 นางสาวญดา แก๎วพาณิชย์ ครูผ๎ูชํวย กรรมการ 

 

หน๎าท่ี   ๑.  ด าเนินการรับสมัครนักเรียน วันท่ี  ๒๒ – ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓    ณ  ห๎อง  ๒๑๔ 
              กรรมการท่ีมีเครื่องหมาย  น าหน๎า  รับสมัครวันท่ี ๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓                 
         ๒.  แจกระเบียบการ  ใบสมัคร 

๓.  ตรวจหลักฐาน ส าเนาทะเบียนบ๎าน  ใบรับรองตามแบบของโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”  
              ส าเนาใบ ปพ.๑ 

๔.  ท าทะเบียน บัตรประจ าตัวผ๎ูเข๎าสอบ   
๕.  สรุปรายงานการรับนักเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น.  แล๎วรายงานให๎กลํุมบริหารวิชาการทราบ 
๖.  พิมพ์รายช่ือนักเรียน ท่ีสมัครสอบและติดประกาศ เพื่อการเข๎าห๎องสอบให๎ถูกต๎อง   

 ๗.  กรอกคะแนนและประมวลผลคะแนนพร๎อมพมิพ์รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ติดประกาศ 
                ให๎ถูกต๎อง  
 ๘ . มอบรายช่ือนักเรียนให๎งานทะเบียนนักเรียนของโรงเรียน เพื่อจัดท าทะเบียนนักเรียนตํอไป 

     คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ  ช้ัน  ม.๑ และ ม.๔ 
นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู    ประธานกรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุํมสะอาด ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางกษิรา  ละออ   ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ รองประธานกรรมการ 
ครูกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ภาษาตํางประเทศ  และภาษาไทย ทุกทําน   

กรรมการ 
 

 

หน๎าท่ี   ๑.  ด าเนินการ ออกข๎อสอบ  พิมพ์ข๎อสอบ  และจัดท าข๎อสอบ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข๎าเรียนช้ัน ม.๑   
               และ ม.๔  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  รายวิชาละ ๔๐ ข๎อ ส าหรับวิชา 
               ภาษาไทย  เป็นข๎อสอบแบบวัดทักษะทางภาษา 
         ๒.   น าข๎อสอบท่ีจัดท าแล๎ว  สํงคณะกรรมการกลาง  ในวันท่ี  ๕  มีนาคม ๒๕๖๓  กํอนเวลา  ๑๔.๐๐ น. 

   คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน 
   ชุดที่ ๑   

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู  รองประธานกรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช ครู     กรรมการ 
นางสาวนุชาภา  สํงสวัสด์ิ ครูผ๎ูชํวย                            กรรมการ 

                                                     
 

 

 



 

- ๔ - 

ชุดที่ ๒                           
นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู  ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี ครู  รองประธานกรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา ครูผ๎ูชํวย                            กรรมการ 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครูผ๎ูชํวย                          กรรมการ 

หน๎าท่ี    ๑. รับข๎อสอบจากกรรมการจัดท าข๎อสอบ  วันท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๖๓      
           ๒. จํายข๎อสอบและวัสดุให๎กรรมการก ากับห๎องสอบ  กํอนเวลาประมาณ  ๕ นาที 
           ๓. ตรวจเช็คกระดาษค าตอบ  เรียงตามล าดับเลขท่ี 
           ๔. ตรวจกระดาษค าตอบทุกวิชาท่ีสอบ    
           ๕. ควบคุมเวลาท่ีใช๎ในการสอบ 
           ๖. ชุดท่ี ๑  ปฏิบัติหน๎าท่ีวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๓   และ ชุดท่ี ๒  ปฏิบติัหน๎าท่ีวันท่ี  ๘  มีนาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ 

ห๎อง
สอบท่ี 

จ านวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการก ากับห๎องสอบ 

๑ ๔๐ ๑-๔๐ ๒๑๔ นางสาวศิรินภา มุลาลินน์           ครู       
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง        ครูผ๎ูชํวย 

๒ ๔๐ ๔๑-๘๐ ๒๑๕ นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแนํน    ครูผ๎ูชํวย  
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร        ครูผ๎ูชํวย   

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 

ห๎อง
สอบท่ี 

จ านวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการก ากับห๎องสอบ 
 

๑ ๔๐ ๑-๔๐ ๒๑๔ นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ            ครู 
นางสาวภริตา  โอชารส             ครูผ๎ูชํวย   

๒ ๔๐ ๔๑-๘๐ ๒๑๕ นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน       ครู 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส            ครู 

 
หน๎าท่ี   ๑.   ก ากับห๎องสอบตามห๎องท่ีได๎รับมอบหมาย 
                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   ก ากับห๎องสอบ วันท่ี   ๗  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ก ากับห๎องสอบ วันท่ี   ๘  มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒. หากห๎องใดไมํมีการสอบ ต๎องไปปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นผ๎ูชํวยกรรมการกลางและตรวจคะแนน 

 

 

  



 

- ๕ -    

                                        คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัว 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ           ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์ อุดร ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี              ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์        ครู กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง              ครู กรรมการ 

 

หน๎าท่ี   ๑.  จัดท ารายช่ือเพื่อการรับรายงานตัวนกัเรียน 
          ๒.  ติดประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน  
                    ม.๑  วันท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
                    ม.๔  วันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๖๓  

                                                           รับมอบตัว 
                        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑            วันท่ี  ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                         ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔             วันท่ี  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                                  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษา 

                                                 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
             นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์                        ครู                              ประธานกรรมการ 
              นายภูวดล  ส าลี                                  ครู                              รองประธานกรรมการ                          
 

หน๎าท่ี  ๑. ต๎อนรับผ๎ูปกครองและนักเรียนท่ีมามอบตัว 
          ๒. ช้ีแจงล าดับข้ันตอน การมอบตัวให๎ผ๎ูปกครองและนักเรียนทราบ 
          ๓. เป็นพิธีกร ด าเนินการรายการบนเวที จนกวําจะแล๎วเสร็จ 

                                               คณะกรรมการตรวจหลักฐาน 

                                                วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

นาง  นางสาวสมาพร  สมสืบ           ครู ช านาญการ ประธานกรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู รองประธานกรรมการ                          
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นาวสาวนาฎศิลป์  คชประเสริฐ  ครู กรรมการ 

 

                                               วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย 
นายปราณรณ  กาญจนากร 
นางสาวนุชาภา  สํงสวัสด์ิ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์              

ครู 
ครู 
ครูผ๎ูชํวย 
ครูผ๎ูชํวย 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการ                      

 

หน๎าท่ี  ๑. รับลงทะเบียน นักเรียนในวันท่ี  ๑๗ และ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๗.๐๐  น.  
          ๒. รับมอบตัวนักเรียนห๎องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  



 

 - ๖ -    
 

         ๓. ตรวจหลักฐาน ป.๐๕ หรือ ปพ. ๑ : ป (ม.๑), รบ.๑ ต หรือ ปพ.๑ : บ (ม.๔) ให๎ตรงกับส าเนา 
             ทะเบียนบ๎าน  ใบมอบตัว  ตรวจช่ือ สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา วัน เดือน ปีเกิด  ของนักเรียน  
             ถ๎าไมํตรงให๎ผ๎ูปกครองลงช่ือยืนยันการใช๎หลักฐานในใบมอบตัว  

๔. เก็บเอกสารมอบตัว เรียงตามล าดับ และสรุปผลการรับมอบตัวของนักเรียน สํงงานทะเบียนวัดผล  
    และระเบียนนักเรียน  สํงงานกิจการนกัเรียน        
 

                                                 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นายศักรินทร์  วงษ์แหยม                ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางพรรณี  เกตุถาวร                    ครู ช านาญการ รองประธานกรรมการ                          
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก           ครู กรรมการ 
นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์     ครู  กรรมการ 
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย ครู กรรมการ 

 

หน๎าท่ี  ๑. รับเงินและออกใบเสร็จคําใช๎จําย เรียนปรับพื้นฐาน และอื่นๆ ตามระเบียบการเงิน  
         ๒. รับเงินคํากิจกรรมพิเศษอื่นๆ (ถ๎ามี) 

                                            คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
นายปล้ืม  ปรีชา ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครู  กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  ดีละม๎าย  ครู  กรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี ครู กรรมการ 

 

หน๎าท่ี  ๑. ช้ีแจงแนวปฏิบัติตนของการเป็นนักเรียนท่ีดี และระเบียบการแตํงกายนักเรียนท่ีถูกต๎อง 
        ๒. จ าหนํายชุดพลศึกษา  กระเป๋า  เป้     

                                              คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน 
     นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง                ครู                                ประธานกรรมการ 
              นายเสกสรรค์  สุขมา                          ครูผ๎ูชํวย                         รองประธานกรรมการ       
              คณะกรรมการธนาคารโรงเรียน                                                 กรรมการ    
 

 

หน๎าท่ี  ช้ีแจงและรับสมัครนักเรียนเข๎ารํวมโครงการธนาคารโรงเรียน      

                                            คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ ประธานกรรมการ 
นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์ ครู รองประธานกรรมการ                          
นายพีระศิลป์ เอกฐิน ครู กรรมการ 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง ครู กรรมการ 

 

หน๎าท่ี   บันทึกภาพนิ่ง บรรยากาศการรับสมัคร รานงานตัว วันมอบตัวของนักเรียนห๎องเรียนพิเศษช้ันมัธยมศึกษา 
           ปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
 



 

                                                                - ๗ -    
 

                                          คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร ์ ครู ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู รองประธานกรรมการ                          
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการ 

 

หน๎าท่ี  ๑. ประเมินผลการด าเนินการรับนักเรียนและการรับรายงานตัว, มอบตัวห๎องเรียนพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  
              ๑ และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๒. รวบรวมข๎อมูล และจัดท าสรุปผลเป็นรูปเลํม จ านวน ๓ ชุด   เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
 

 ใหผ๎ู๎ท่ีได๎รับแตํงต้ัง ปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายอยํางเต็มก าลังความสามารถ เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย   
ถูกต๎องตามระเบียบ  เพื่อบังเกิดผลดีตํอทางโรงเรียนและราชการสืบไป 

        ส่ัง   ณ  วันท่ี    ๑๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓    
 

                                                                                               
                                                    (นายประจวบโชค  สร๎อยสม) 
                                                 ผ๎ูอ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑”        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ตารางสอบคัดเลือก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔  ห้องเรียนพิเศษ 

เวลา นาที 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 แบบวัดทกัษะทางภาษา ๓๐ 

                                            
                                            
 

  
    

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


