คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๒๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรรับและคัดเลือกนักเรียนเข้ำศึกษำต่อชั้น ม.๑ และ ม.๔
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
----------------------------------------------------ด้ ว ยโรงเรี ย นบำงปะอิ น “รำชำนุ เครำะห์ ๑” ได้ ก ำหนดแนวปฏิ บั ติ ก ำรรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ ำศึ ก ษำต่ อ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในระบบออนไลน์ ตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๖๓ ในระหว่ ำงที่ มี ก ำรระบำดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ ำ ๒๐๑๙
(COVID 2019) ซึ่งเป็ น โรคติดต่ออัน ตรำยตำมพระรำชบัญ ญั ติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อประโยชน์ในกำรเฝ้ ำระวัง
ป้องกัน และควบคุมอันตรำย โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” จึงได้กำหนดให้มีกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ
ในระบบออนไลน์ และด ำเนิ น กำรสอบคั ด เลื อ ก ประกำศผล รำยงำนตั ว และมอบตั ว ให้ เสร็ จ สิ้ น ภำยในวั น ที่
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ จึง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นำยประจวบโชค สร้อยสม
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
นำยเกษม เมำลิทอง
นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
นำงสยุมพร นำคจรูญ
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
นำยปลื้ม ปรีชำ
ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน

ผู้อำนวยกำร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ร่วมวำงแผน ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และแก้ไขปัญหำให้กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ

-๒คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
คณะกรรมการประสานงานกลุม่ บริหารวิชาการ
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
นำงสำวสมำพร สมสืบ
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
นำยภูวดล สำลี
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ

ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเอกสำรที่ใช้ในกำรรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ำยต่ำงๆ
๒. จัด – แจกเอกสำรให้กรรมกำรรับสมัครและรำยงำนตัว
๓. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆและหน่วยงำนอื่นๆ
๔. อำนวยควำมสะดวกและตอบคำถำมในกำรรับสมัครนักเรียน ในระบบออนไลน์
๔. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ในระบบออนไลน์ ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๕. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
กรรมกำรและเลขนุกำร
หน้ำที่ ๑. ประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย
๒. ประชำสัมพันธ์และเอื้ออำนวยควำมสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มำติดต่อ ตำมวันต่ำงๆ ดังนี้
- วันคัดเลือกนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ
๒ – ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- วันคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
๖ – ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- วันสอบคัดเลือก ม.๑
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- วันสอบคัดเลือก ม.๔
๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- วันรำยงำนตัว/มอบตัว ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓, ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๓. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมำย

-๓คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำ และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน
กรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรเพื่อดำเนินกำรจัดสถำนที่ห้องสอบคัดเลือก และห้องรำยงำนตัว
สอบ/คัดเลือก - ควำมสำมำรถพิเศษ
ม.๑ วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์
ม.๔ วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์
- นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร/นักเรียนทั่วไป/เงื่อนไขพิเศษ
ม.๑ วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ห้องสอบจำนวน ๒๔ ห้อง ห้องละ ๒๐ คน
อำคำร ๕ ดังนี้ ห้อง ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๒๒, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖, ๕๒๗
อำคำร ๔ ดังนี้ ห้อง ๔๑๓, ๔๑๖, ๔๑๗, ๔๒๔, ๔๒๕, ๔๒๗
อำคำร ๓ ดังนี้ ห้อง ๓๑๕, ๓๑๖, ๓๓๕, ๓๓๖
ห้องสอบสำรอง อำคำร ๒ ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕
ม.๔ วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ห้องสอบจำนวน ๙ ห้อง ห้องละ ๒๐ คน
อำคำร ๕ ดังนี้ ห้อง ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖
ห้องสอบสำรอง อำคำร ๒ ห้อง ๒๑๔, ๒๑๕
ประกาศผล

ทำง www.racha1.ac.th/FB : บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
- ควำมสำมำรถพิเศษ
ม.๑ วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ม.๔ วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร/นักเรียนทั่วไป/เงื่อนไขพิเศษ
ม.๑ (ทุกประเภท) วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ม.๔ (นักเรียนทั่วไป/เงื่อนไขพิเศษ) วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓

-๔รำยงำนตัวและมอบตัว

สถำนที่ หอประชุมอเนกประสงค์
ม.๑ วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ม.๔ วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๒. จัดทำควำมสะอำด กวำด ถูพื้น หอประชุมอเนกประสงค์ ในวันที่ต้องใช้สถำนที่ดังกล่ำว
๓. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการพิมพ์รายชื่อและประมวลผลสอบ
นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์
ครู ชำนำญกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
ครู
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. พิมพ์รำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่สมัคร ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
โดยแยกประเภทนักเรียน เพื่อติดประกำศในกำรเข้ำห้องสอบ และใช้ในกำรสอบ
๒. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ในระบบออนไลน์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ประเภทต่ำงๆ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th
ภำยในวันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๓. ลงคะแนนทดสอบ จำนวน ๕ รำยวิชำ นำผลรวมของคะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ลงคะแนน O-NET
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ประมวลผลสอบ ให้เสร็จสิ้นภำยในเวลำที่กำหนดดังนี้
- ม.๑ นักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้เสร็จสิ้นภำยใน
วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- ม.๔ นักเรียนสอบคัดเลือก/นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๔. จัดนักเรียนเข้ำห้องเรียนตำมเกณฑ์ที่วิชำกำรกำหนด พร้อมพิมพ์รำยชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
เพื่อติดประกำศในกำรประกำศผล กำรรำยงำนตัวและกำรมอบตัว และประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
บนเว็บไซต์ของโรงเรียน www.racha1.ac.th
- ม.๑ จัดชั้นเรียน ๑๐ ห้อง ให้เสร็จสิน้ ภำยในวันที่ ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
- ม.๔ จัดนักเรียนเข้ำแผนกำรเรียน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๑๐ มิถนุ ำยน ๒๕๖๓
๕. หลังเสร็จสิ้นกำรมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ แล้ว ให้ส่งมอบไฟล์รำยชื่อนักเรียนให้งำนทะเบียนวัดผล
เพื่อจัดทำรำยชื่อและทะเบียนนักเรียนต่อไป
๖. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

-๕คณะกรรมการตรวจเอกสารการมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม.๓ เดิม)
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมกำร
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
กรรมกำร
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
ครู
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู
กรรมกำร
นำยสมพร อมรเวช
ครู
กรรมกำร
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่

ตรวจสอบเอกสำรกำรมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ม.๓ เดิม) ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่
๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๓

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประเภทความสามารถพิเศษ
นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน
ครู ชำนำญกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร (ด้ำนวิชำกำร)
นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร (ด้ำนวิชำกำร)
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร (ด้ำนดนตรีสำกล)
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร (ด้ำนดนตรีไทย)
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร (ด้ำนนำฏศิลป์)
นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร (ด้ำนทัศนศิลป์)
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
กรรมกำร (ด้ำนกีฬำ)
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำร (ด้ำนกีฬำ)
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำหนดเกณฑ์ในกำรคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔
๒. ทำกำรคัดเลือกควำมสำมำรถของผู้สมัครด้ำนวิชำกำร ดนตรีไทย ดนตรีสำกล นำฏศิลป์ ทัศนศิลป์ และกีฬำ
ของชั้น ม.๑ ในวันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล นำฏศิลป์ และกีฬำ
ของชั้น ม.๔ ในวันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

-๖๓. รำยงำนผลกำรคัดเลือกนักเรียน ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรทรำบ
ชั้น ม.๑ วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และชั้น ม.๔ วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้ำที่ ๑. วำงแผนกำรคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ม.๑ คัดเลือกวันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๑๐ น.
ม.๔ คัดเลือกวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐-๑๒.๑๐ น.
๒. คัดเลือกนักเรียน ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ ๘ มิถนุ ำยน ๒๕๖๓
๓. รำยงำนผลกำรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ให้คณะกรรมกำรประสำนงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร
ทรำบ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓
คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ติดประกำศรำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ประเภทนักเรียนควำมสำมำรถพิเศษ
๒. รับรำยงำนตัว นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ม.๑ ในวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ม.๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดทาข้อสอบ ชั้น ม.๑ และ ม.๔
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู
กรรมกำร
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมกำร
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย
กรรมกำร
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ภำษำอังกฤษ
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๗หน้ำที่ ๑. ออกข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ และจัดทำข้อสอบ
- ม.๑ จัดทำวิชำละ ๒ ฉบับ ฉบับละ ๓๐ ข้อ
ฉบับที่ ๑ ใช้สอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนทั่วไป จำนวน ๑๓ ห้อง ห้องละ ๒๐ ชุด
ฉบับที่ ๒ ใช้สอบคัดเลือก สำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร จำนวน ๑๒ ห้อง ห้องละ ๒๐ ชุด
- ม.๔ จำนวนวิชำละ ๓๐ ข้อ จำนวน ๓ ห้อง ห้องละ ๒๐ ชุด
๒. นำข้อสอบที่จัดทำเรียบร้อยแล้วส่งกรรมกำรกลำง ภำยในวันที่ ๓๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑, ม.๔
และสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.๑
ม.๑ สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น.
ม.๔ สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๑๐ น.
หมายเหตุ ในกรณีนกั เรียนในเขตพื้นที่บริกำรเกินจำนวนที่กำหนดไว้ให้มีกำรสอบคัดเลือก แต่ถ้ำไม่เกินให้เป็น
กำรสอบจัดชั้นเรียน
คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นำยสมพร อมรเวช
ครู
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครู
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
นำยภูวดล สำลี
ครู
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
ครู
หน้ำที่

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๑. รับข้อสอบจำกกรรมกำรจัดทำข้อสอบ วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๒. ควบคุมดูแลกำรสอบคัดเลือกเข้ำเรียนต่อในระดับชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ให้ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.๑ จ่ำยข้อสอบและวัสดุให้กรรมกำรกำกับห้องสอบ ก่อนเวลำประมำณ ๕ นำที
๒.๒ ตรวจเช็คกระดำษคำตอบ เรียงตำมลำดับเลขที่
๒.๓ ตรวจกระดำษคำตอบทุกวิชำที่สอบ
๒.๔ กรอกคะแนนทุกวิชำ แล้วส่งมอบใบลงคะแนนให้กรรมกำรพิมพ์รำยชื่อและประมวลผล

-๘๒.๕ ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ วันที่ ๖ – ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๔. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการกากับห้องสอบ ชั้น ม.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ห้อง จำนวน
สอบที่ (คน)

เลขที่สอบ

สถำนที่
สอบ

๑

๒๐

๑ – ๒๐

๕๑๑

๒

๒๐

๒๑ – ๔๐

๕๑๒

๓

๒๐

๔๑ – ๖๐

๕๑๓

๔

๒๐

๖๑ – ๘๐

๕๑๔

๕

๒๐

๘๑ – ๑๐๐

๕๑๕

๖

๒๐

๑๐๑ – ๑๒๐

๕๑๖

๗

๒๐

๑๒๑ – ๑๔๐

๕๒๒

๘

๒๐

๑๔๑ – ๑๖๐

๕๒๓

๙

๒๐

๑๖๑ – ๑๘๐

๕๒๔

๑๐

๒๐

๑๘๑ – ๒๐๐

๕๒๕

๑๑

๒๑

๒๐๑ – ๒๒๑

๕๒๖

๑๒

๒๑

๒๒๒ – ๒๔๒

๕๒๗

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
ครู
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู ชำนำญกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครู
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ชว่ ย
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ ครู
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
ครู
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
ครู ชำนำญกำร
นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครูผู้ช่วย
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนำญกำร
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ครู
นำยวีรวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
ครู ชำนำญกำร
นำงพรรณี เกตุถำวร
ครู ชำนำญกำร

-๙ม.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ห้อง จำนวน
สอบที่ (คน)

เลขที่สอบ

สถำนที่
สอบ

๑

๒๐

๑ – ๒๐

๔๑๓

๒

๒๐

๒๑ – ๔๐

๔๑๖

๓

๒๐

๔๑ – ๖๐

๔๑๗

๔

๒๐

๖๑ – ๘๐

๔๒๔

๕

๒๐

๘๑ – ๑๐๐

๔๒๕

๖

๒๐

๑๐๑ – ๑๒๐

๔๒๗

๗

๒๐

๑๒๑ – ๑๔๐

๓๑๕

๘

๒๐

๑๔๑ – ๑๖๐

๓๑๖

๙

๒๐

๑๖๑ – ๑๘๐

๓๓๕

๑๐

๒๐

๑๘๑ – ๒๐๐

๓๓๖

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์
นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะภัย
นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นำงสุกัลยำ เสือจำศีลป์
นำงสำวภริตำ โอชำรส
นำยณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน

หน้ำที่ ๑. กำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย
๒. หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

ครู ชำนำญกำร
ครูผู้ชว่ ย
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ชว่ ย
ครู ชำนำญกำร
ครู
ครู
ครูอัตรำจ้ำง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครูผู้ชว่ ย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ชว่ ย

-๑๐คณะกรรมการกากับห้องสอบสารอง
ห้อง จำนวน
สอบที่ (คน)

สถำนที่สอบ

๑

๒๐

๒๑๔

๒

๒๐

๒๑๕

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำยรณกร ไข่นำค
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ

ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

หน้ำที่ ๑. กำกับห้องสอบที่ได้รับมอบหมำย
๒. หำกไม่ต้องกำกับห้องสอบ ให้ปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หมายเหตุ ให้กรรมการกากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๑ ทุกประเภท ไปรับนักเรียนที่หอประชุม
อเนกประสงค์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อนาพานักเรียนเข้าห้องสอบ
คณะกรรมการกากับห้องสอบ ชั้น ม.๔ ประเภทนักเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
ห้อง จำนวน
สอบที่ (คน)

เลขที่สอบ

สถำนที่
สอบ

๑

๒๐

๑ – ๒๐

๕๑๓

๒

๒๐

๒๑ – ๔๐

๕๑๔

๓

๒๐

๔๑ – ๖๐

๕๑๕

๔

๒๐

๖๑ – ๘๐

๕๒๓

๕

๒๐

๘๑ – ๑๐๐

๕๒๔

๖

๒๐

๑๐๑ – ๑๒๐

๕๒๕

๗

๒๐

๑๒๑ – ๑๔๐

๕๒๖

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์
นำงจิตร์สมำ สมงำม
นำงกษิรำ ละออ
นำงเจียมจิตร บัวประเสริญ
นำงนงพงำ อิสสอำด
นำงสำวสมใจ ไวยนิตย์
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
นำยศิวกร กรึงไกร
นำงสุดำพร ยิ้มสิน
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
นำงสำวภริตำ โอชำรส

หน้ำที่ ๑. กำกับห้องสอบตำมห้องที่ได้รับมอบหมำย
๒. หำกห้องใดไม่มีกำรสอบ ให้ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย

ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครู
ครู ชำนำญกำร
ครู
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู
ครูผู้ช่วย

-๑๑คณะกรรมการกากับห้องสอบสารอง
ห้อง จำนวน
สอบที่ (คน)

สถำนที่สอบ

๑

๒๐

๒๑๔

๒

๒๐

๒๑๕

กรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร

ครูผู้ช่วย
ครูอัตรำจ้ำง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หน้ำที่ ๑. กำกับห้องสอบที่ได้รับมอบหมำย
๒. หำกไม่ต้องกำกับห้องสอบ ให้ปฎิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
หมายเหตุ ให้กรรมการกากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๔ ไปรับนักเรียนที่หอประชุมอเนกประสงค์
เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อนาพานักเรียนเข้าห้องสอบ
คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครู
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครูผู้ช่วย
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ประกำศผลนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำ
เรียนต่อชั้น ม.๑ ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์
๒. รับรำยงำนตัวนักเรียน ในเขตพื้นที่บริกำร นักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ที่ได้รับกำรคัดเลือก
เข้ำเรียนต่อชั้น ม.๑ เป็นรำยห้อง ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยชี้แจงและแนะนำนักเรียนหรือผู้ปกครองหำกนักเรียนหรือผู้ปกครองมีปัญหำใดๆ

-๑๒คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.๔
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
นำยภูวดล สำลี
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ประกำศผลนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๔
๒. รับรำยงำนตัวนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๔ ประเภทนักเรียนทั่วไป และนักเรียนเงื่อนไข
พิเศษ ณ หอประชุมโดมอเนกประสงค์ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยชี้แจงและแนะนำนักเรียน
หรือผู้ปกครองหำกนักเรียนหรือผู้ปกครองมีปัญหำใดๆ
คณะกรรมการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการดูแลบริเวณหน้าโรงเรียน
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
เจ้ำหน้ำที่พยำบำล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
คณะกรรมการดูแลจุดรับ-ส่ง
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

คณะกรรมการจุดคัดกรอง
อาคาร ๒
นำยภูวดล สำลี
นำงสำวสมำพร สมสืบ

ครู
ครู ชำนำญกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

อาคาร ๓
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์

ครู
ครู

กรรมกำร
กรรมกำร

อาคาร ๔
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
นำยอดิศวร ขจรโชติพงษ์

ครู
ครูจ้ำงสอน

กรรมกำร
กรรมกำร

-๑๓อาคาร ๕
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์

ครู
ครู

คณะกรรมการดูแลจุดพักคอย (โดมอเนกประสงค์)
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
นักศึกษำวิชำทหำร

กรรมกำร
กรรมกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

หน้าที่ ๑. จัดระเบียบนักเรียนให้อยู่ห่ำงกัน ๑.๕ เมตร (Social Distancing)
๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของนักเรียน ถ้ำพบนักเรียนมีอุณหภูมิร่ำงกำยสูงกว่ำปกติ ให้แจ้งกลุ่มบริหำร
วิชำกำร และนำนักเรียนไปประจำที่ห้องสอบ ๕๑๗ , ๕๑๘ (ห้องสอบสำรอง) และเฝ้ำระวัง/ติดตำมดูอำกำร
ของนักเรียนที่มีอุณหภูมิร่ำงกำยผิดปกติ
๓. ดูแลนักเรียนให้ใส่หน้ำกำกอนำมัย และใช้เจลล้ำงมือก่อนขึ้นอำคำรเพื่อเข้ำห้องสอบ
๔. กำหนดให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่พักคอยให้อยู่ในสถำนที่ที่โรงเรียนกำหนด
คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
นำยวีนัส เกิดแก่น
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
นักศึกษำวิชำทหำร
นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ดูแลอำนวยควำมสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในกำรสอบ
๒. ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลด้ำนควำมปลอดภัยกับนักเรียนและผู้ปกครอง
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
ครู
ครู

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

หน้าที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอในกำรสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ และกิจกรรม
กำรป้องกันและดูแลสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
๒. ปฎิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

-๑๔คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น
นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
ครู
นำยภูวดล สำลี
ครู
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
หน้าที่ ๑. ตรวจสอบโครงสร้ำงวิชำเรียน หลักฐำนอื่นๆ
๒. รับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
๓. จัดทำบัญชีนักเรียนเข้ำระหว่ำงช่วงชั้น ม.ต้น, ม.ปลำย
๔. รำยงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำรและเสนอผู้บริหำรตำมลำดับ
คณะกรรมการสรุปผลการรับสมัครและการคัดเลือก
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์
ครู
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ถ่ำยภำพ / จัดทำแบบสอบถำมเพื่อประเมินผล
๒. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล รำยงำนเป็นรูปเล่ม จำนวน ๓ เล่ม เสนอคณะกรรมกำรอำนวยกำร
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑”

-๑๕-

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันสอบ
๖ มิถุนายน 2563

วันสอบ
๗ มิถุนายน 2563

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เวลาสอบ
เวลาที่ใช้สอบ
รายวิชา
08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาที
คณิตศาสตร์
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาที
ภาษาไทย
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาที
วิทยาศาสตร์
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาที
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาที
ภาษาอังกฤษ

จานวนข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เวลาสอบ
เวลาที่ใช้สอบ
รายวิชา
08.30 – ๐๙.๑0 น. ๔๐ นาที
คณิตศาสตร์
๐๙.๑5 – ๐๙.๕๕ น. ๔๐ นาที
ภาษาไทย
1๐.00 – 1๐.๔0 น. ๔๐ นาที
วิทยาศาสตร์
1๐.๔5 – 1๑.๒5 น. ๔๐ นาที
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๑.๓๐ – ๑๒.๑๐ น. ๔๐ นาที
ภาษาอังกฤษ

จานวนข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ
๓๐ ข้อ

รายละเอียดแนบท้าย คาสั่งที่ ๑๒๓/๒๕๖๓
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
รับจานวน ๑๐ ห้องเรียน จานวน ๔๐๐ คน แยกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รับจานวน ๓๒๐ คน (กรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวนที่รับได้
ใช้วธิ ีกำรสอบคัดเลือก)
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
สอบ/คัดเลือก
วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๑๐ น.
ประกำศผล
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
รำยงำนตัว/มอบตัว
วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนอย่ำงน้อย ๒ ปี นับถึง
วันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๖๓ (ก่อนวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๖๑) จำนวน ๘ ตำบล ในอำเภอบำงปะอิน
ดังนี้
๑) ตำบลบ้ำนเลน
หมู่ที่ ๕ – ๑๒
๒) ตำบลคลองจิก
หมู่ที่ ๑ – ๘
๓) ตำบลบ้ำนหว้ำ
หมู่ที่ ๑ – ๗
๔) ตำบลบำงกระสั้น
หมู่ที่ ๑ – ๑๗
๕) ตำบลเกำะเกิด
ทุกหมู่
๖) ตำบลบ้ำนแป้ง
ทุกหมู่
๗) ตำบลตลิ่งชัน
ทุกหมู่
๘) ตำบลคุ้งลำน
ทุกหมู่
๒. นักเรียนทั่วไป รับจานวน ๔๐
รับสมัคร
วันที่
สอบ/คัดเลือก
วันที่
ประกำศผล
วันที่
รำยงำนตัว/มอบตัว
วันที่

คน
๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๑๐ น.
๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำรสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชำที่สอบคือ วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ภำษำไทย สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ กำรตัดสินใช้ผลรวมคะแนนของ ๕ วิชำ
คิดเป็นร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐

๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจานวน ๒๐ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
สอบ/คัดเลือก
วันที่ ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ประกำศผล
วันที่ ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
รำยงำนตัว/มอบตัว
วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
พิจำรณำควำมสำมำรถด้ำน วิชำกำร ดนตรีไทย ดนตรีสำกล นำฏศิลป์ (รำไทย) ทัศนศิลป์ และกีฬำ
๔. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ รับจานวน ๒๐ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
สอบ/คัดเลือก
วันที่ ๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๑๐ น.
ประกำศผล
วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
รำยงำนตัว/มอบตัว
วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑. นักเรียนที่อยู่ในควำมอนุเครำะห์ของผู้บริจำคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจำกเป็นข้อผูกพันเดิม
ของโรงเรียน
๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องกำรได้รับกำรสงเครำะห์ดูแล
เป็นพิเศษ
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรรำชกำรครู และบุคลำกรของโรงเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
รับจานวน ๖ ห้องเรียน จานวนนักเรียน ๒๗๐ คน แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
๑. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม รับไว้จานวน ๒๑๖ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓ – ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ประกำศผล
วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
รำยงำนตัว
วันที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
เวลำ ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
มอบตัว
ทำงไปรษณีย์ ภำยในวันที่ ๒๐ พฤษภำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๖.๓๐ น.
๒. นักเรียนทั่วไป รับจานวน ๒๔ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ระบบออนไลน์
สอบ/คัดเลือก
วันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๑๐ น.
ประกำศผล
วันที่ ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
รำยงำนตัว/มอบตัว วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
กำรสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชำที่สอบคือ วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย
สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม และภำษำอังกฤษ กำรตัดสินใช้ผลรวมคะแนนของ ๕ วิชำ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐ และคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐

๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับจานวน ๒๐ คน
รับสมัคร
วันที่ ๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
สอบ/คัดเลือก
วันที่ ๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ประกำศผล
วันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
รำยงำนตัว/มอบตัว วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓
พิจำรณำควำมสำมำรถด้ำนดนตรีไทย ดนตรีสำกล

ระบบออนไลน์
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
นำฏศิลป์ (รำไทย) และกีฬำ

๔. นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
รับสมัคร
วันที่
สอบ/คัดเลือก
วันที่
ประกำศผล
วันที่
รำยงำนตัว/มอบตัว วันที่

ระบบออนไลน์
เวลำ ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๑๐ น.
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

รับจานวน ๑๐ คน
๓-๑๒ พฤษภำคม ๒๕๖๓
๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓
๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓

หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
๑. นักเรียนที่อยู่ในควำมอนุเครำะห์ของผู้บริจำคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจำกเป็นข้อผูกพันเดิม
ของโรงเรียน
๒. นักเรียนที่เป็นผู้ยำกไร้และด้อยโอกำส
๓. นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชำติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องกำรได้รับกำรสงเครำะห์ดูแล
เป็นพิเศษ
๔. นักเรียนที่เป็นบุตรรำชกำรครู และบุคลำกรของโรงเรียน

