
 
         คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 ที่  ๔๑๙/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม)  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------- 

                      ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กำหนดแนวปฏิบัติการรับและคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ที่เรียนอยู่เดิมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ือให้การคัดเลือกนักเรียน
ดังกล่าวเข้าเรียนตามแผนที่โรงเรียนเปิดสอนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน 

 

  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ               
พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย                   
และเกิดประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ 
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน 
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 
นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายศกัรินทร์ วงษ์แหยม 
นายศุภมงคล อินทร์สนอง 
นายปลื้ม  ปรีชา 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล 
นางสาวสมาพร  สมสืบ 

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

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. ร่วมวางแผน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่าย    

                                     คณะกรรมการดำเนินงาน 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ                          
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      คร ู กรรมการและเลขานุการ 

  

 



                                                               -๒- 
     

หน้าที ่  ๑. วางแผนดำเนินงานและจัดทำเอกสารที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
           ๒. ประสานงานในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
           ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อไป  

                                  คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      คร ู ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ                          
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์     คร ู กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

หน้าที ่ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕  ให้เป็นไปตามเกณฑ์     
         ที่โรงเรียนกำหนด 
 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน 
นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ชำนาญการ รองประธานกรรมการ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นายเกษม  เมาลิทอง ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางกันตฤ์ทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ ครู ชำนาญการ กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ ครู  กรรมการ 
นางสาวอริยา  กันทะวงค์ คร ู กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ คร ู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี คร ู กรรมการ 
นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี 
นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ 

ครู  
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      
หน้าที่   ๑. คัดเลือกนักเรียนและจัดนักเรียนเข้าเรียนตามกลุ่มการเรียนที่เหมาะสมตามจำนวนที่ต้องการ      
             คัดเลือกวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ   
             ตามแผนดังนี้ 
  กลุ่มการเรียนวิทย์ – คณิต    (๒ ห้องเรียน) 
  กลุ่มการเรียนคณิต – ภาษา      (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มการเรียนทั่วไป       (๑ ห้องเรียน)  
         ๒. ส่งรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้กรรมการพิมพ์รายชื่อ 

 



                                                 -๓- 

                           คณะกรรมการพิมพ์รายช่ือและรายงานผล 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง 

ครู   
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
    
หน้าที่  ๑. พิมพ์รายชื่อนักเรียนชั้น ม.๓  ที่ยื่นความจำนงและแผนการเรียนที่เลือกทุกคน 
          ๒. พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมตรวจทานและมอบกรรมการประกาศผล 
             การคัดเลือก  ภายในวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
          ๓. มอบไฟล์และเอกสารรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ให้งานทะเบียนวัดผล                

   และกรรมการประกาศผลการคัดเลือก 
 

                                       คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือก 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ 

คร ู
ครูอัตราจ้าง 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

     

หนา้ที ่ ๑. รับรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
             ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
           ๒. ติดประกาศผลการคัดเลือก วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   เวลา ๐๗.๐๐ น.     
             ณ  ป้ายนิเทศ บริเวณหน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

                                       คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ คร ู รองประธานกรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ คร ู กรรมการ 
นายสมพร  อมรเวช คร ู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

     

 หน้าที่ ๑. รับแฟ้มรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
             วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.   ณ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ   
          ๒. รับรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก  เวลา ๐๘.๓๐ น.   ณ  บริเวณโถงอาคาร ๕ 

                  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตั้งใจ               
และเต็มกำลังความสามารถ  ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บังเกิดผลดีแกโ่รงเรียนและทางราชการสืบไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๗  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  

                                                                    
                                           (นายประจวบโชค  สรอ้ยสม)  
                              ผู้อำนวยการโรงเรยีนบางปะอิน“ราชานุเคราะห ์๑”       


