
  
   ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 ที่  ๕๕๕/๒๕๖๕ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ (ม. ๓ เดิม)  

  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 

---------------------------------------------------------------- 
                      ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน  “รำชำนุเครำะห์ ๑” ได้ก ำหนดแนวปฏิบัติกำรรับและคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ที่เรียนอยู่เดิมเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ เพ่ือให้กำรคัดเลือกนักเรียน
ดังกล่ำวเข้ำเรียนตำมแผนที่โรงเรียนเปิดสอนได้อย่ำงเหมำะสมตำมศักยภำพของนักเรียน 

 

  อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร               
พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                   
และเกิดประสิทธิภำพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน 
นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ 
นำยสำธิต  แสงปิยะ 
นำยเกษม  เมำลิทอง 
นำยศกัรินทร์   วงษ์แหยม 
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง 
นำงนงพงำ  อิสสอำด 
นำยปลื้ม  ปรีชำ 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ 

ผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
รองผู้อ ำนวยกำร 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
ครู ช ำนำญกำร 
ครู ช ำนำญกำร 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

 

หน้ำที่ ๑. ร่วมวำงแผน ให้ค ำปรึกษำและแก้ไขปัญหำให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
 ๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย    

                                     คณะกรรมการด าเนินงาน 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร                                                             รองประธำนกรรมกำร                          



-๒- 
 

นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู  กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
หน้ำที ่  ๑. วำงแผนด ำเนินงำนและจัดท ำเอกสำรที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
           ๒. ประสำนงำนในกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   
           ๓. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อไป  

                                  คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์     ครู ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร                          
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 

 

หน้ำที ่ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓  ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๖  ให้เป็นไปตำมเกณฑ์     
         ที่โรงเรียนก ำหนด 
 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก  ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ ครู ช ำนำญกำร รองประธำนกรรมกำร 
นำงนงพงำ  อิสสอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์ธำดำ  จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงกันตฤ์ทัย  พันธุ์สวัสดิ์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวจันทนำ  กิ่งพุฒิ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี ครู ช ำนำญกำร กรรมกำร 
นำงสำวพิชำมญชุ์  กุศล ครู กรรมกำร 
นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ ครู  กรรมกำร 
นำงสำวนัฐพร  ภูวงษ์ ครู กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู กรรมกำร 
นำงสำวภริตำ  โอชำรส ครู กรรมกำร 
นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู                                                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๓- 
 

นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ      ครู กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้ำที่   ๑. คัดเลือกนักเรียนและจัดนักเรียนเข้ำเรียนตำมกลุ่มกำรเรียนที่เหมำะสมตำมจ ำนวนที่ต้องกำร      
             คัดเลือกวันที่  ๒๓  มกรำคม  ๒๕๖๖   เวลำ ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
             ตำมแผน ดังนี้ 
  กลุ่มกำรเรียนวิทย์ – คณิต    (๒ ห้องเรียน) 
  กลุ่มกำรเรียนคณิต – ภำษำ      (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มกำรเรียนศิลป์ – ภำษำจีน     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มกำรเรียนศิลป์ – ภำษำญี่ปุ่น     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มกำรเรียนศิลป์ – ภำษำเกำหลี     (๑ ห้องเรียน) 
  กลุ่มกำรเรียนทั่วไป       (๑ หอ้งเรียน)  

         ๒. ส่งรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรคัดเลือกให้กรรมกำรพิมพ์รำยชื่อ 

                           คณะกรรมการพิมพ์รายช่ือและรายงานผล 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง 

ครู   
ครู 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    
หน้ำที่  ๑. พิมพ์รำยชื่อนักเรียนชั้น ม.๓  ที่ยื่นควำมจ ำนงและแผนกำรเรียนที่เลือกทุกคน 
          ๒. พิมพ์รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือก พร้อมตรวจทำนและมอบกรรมกำรประกำศผล 
             กำรคัดเลือก  ภำยในวันที่  ๒๗  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
          ๓. มอบไฟล์และเอกสำรรำยชื่อนักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกทั้งหมด ให้งำนทะเบียนวัดผล                

   และกรรมกำรประกำศผลกำรคัดเลือก 

 

                                       คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือก 
นำงสำวประดับภรณ์  กันหำจันทร์ ครู  ประธำนกรรมกำร 
นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย 
นำยชยกร  อมรเวช 
นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวสัดิ์ 

ครู ช ำนำญกำร 
ครู 
ครู 

รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     

หนำ้ที ่ ๑. รับรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 
             ที่ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
           ๒. ติดประกำศผลกำรคัดเลือก วันที่  ๓๐  มกรำคม  ๒๕๖๖   เวลำ ๐๗.๐๐ น.     
             ณ  ป้ำยนิเทศ บริเวณหน้ำห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 



-๔- 

 

                                         คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน 
นำงสำวพรทิพย์  อุดร ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวนำฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธำนกรรมกำร 
นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
นำงสำวกิตติกำ  โชคสัมฤทธิ์ ครู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     

 หน้ำที่ ๑. รับแฟ้มรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้น ม.๔ (ม.๓ เดิม)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๖ 
             วันที่  ๓๐  มกรำคม  ๒๕๖๖   เวลำ ๐๘.๐๐ น.   ณ  ห้องกลุ่มบริหำรวิชำกำร   
          ๒. รับรำยงำนตัวนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือก  เวลำ ๐๘.๓๐ น.   ณ  บริเวณโถงอำคำร ๕ 

                  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ ตั้งใจ               
และเต็มก ำลังควำมสำมำรถ  ให้งำนส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  บังเกิดผลดีแกโ่รงเรียนและทำงรำชกำรสืบไป 
 

         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  ธนัวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

                                                                    
                                           (นำยประจวบโชค  สรอ้ยสม)  
                              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”       


