
 

         

  

                                           ค าส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
                                                            ท่ี  ๘๐/๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อช้ัน ม.๑ และ ม.๔  
                                                          ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                          ----------------------------------------------------- 
           ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการรับและคัดเลือกนักเรียน ม.๑ และ ม.๔   
ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
                                 
 
รับจ านวน  ๑๐ ห้องเรียน  จ านวน  ๔๐๐  คน   แยกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้    
        ๑. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ     รับจ านวน  ๓๒๐  คน     (กรณีท่ีผู้สมัครเกินจ านวนท่ีรับได้ 
                                                                                     ใช้วิธีการสอบคัดเลือก)                                                 
            รับสมัคร                     วันท่ี  ๒๑-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓    เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
                                                                                        ไม่เว้นวันหยุดราชการ      
    สอบ/คัดเลือก          วันท่ี  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓        เวลา ๐๙.๐๐ น.  
    ประกาศผลและรายงานตัว     วันท่ี   ๑  เมษายน ๒๕๖๓        เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
    มอบตัว               วันท่ี   ๖  เมษายน ๒๕๖๓      เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
 

    คุณสมบัติของนักเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการ         
               ต้องเป็นนักเรียนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนอย่างน้อย ๒ ปี นับถึง 
              วันท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ (ก่อนวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  จ านวน  ๖  ต าบล ในอ าเภอบางปะอิน  
              ดังนี้ 

๑) ต าบลบ้านเลน  หมู่ท่ี  ๕ – ๑๒  
๒) ต าบลคลองจิก หมู่ท่ี  ๑ – ๘ 
๓) ต าบลบ้านหว้า หมู่ท่ี  ๑ – ๗ 
๔) ต าบลบางกระส้ัน หมู่ท่ี  ๑ – ๑๗ 
๕) ต าบลเกาะเกิด ทุกหมู ่  
๖) ต าบลบ้านแป้ง ทุกหมู ่

                       
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 



                              -๒-                     

          ๒. นักเรียนทั่วไป     รับจ านวน   ๔๐   คน     
  รบัสมัคร             วันท่ี  ๒๑-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓          เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น . 
                                                                                            ไม่เว้นวนัหยุดราชการ      
  สอบคัดเลือก      วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓              เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว วันท่ี   ๑  เมษายน  ๒๕๖๓               เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
  มอบตัว     วันท่ี    ๖  เมษายน  ๒๕๖๓             เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

 

          การสอบคัดเลือกนักเรียนท่ัวไป  ใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชาท่ีสอบคือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  การตัดสินใช้ผลรวมคะแนนของ ๕ วิชา คิดเป็นร้อยละ ๗๐            
และคะแนน O-NET  ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๓๐  
 ๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ     รับจ านวน  ๒๐  คน 
          รับสมัคร     วันท่ี  ๒๑-๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๓           เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
                                                                                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ      
          สอบ/คัดเลือก    วันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓             เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
          ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓                   เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
          มอบตัว              วันท่ี    ๖  เมษายน  ๒๕๖๓            เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
          พิจารณาความสามารถด้าน วิชาการ  ดนตรีไทย   ดนตรีสากล   นาฏศิลป์ (ร าไทย) ทัศนศิลป์  และกีฬา 
          ๔. นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ     จ านวน   ๒๐  คน     
         รับสมัคร                       วันท่ี ๒๑-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓          เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
                                                                                          ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
         คัดเลือก                        วันท่ี  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓               เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
         ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓                เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
         มอบตัว                วันท่ี  ๖ เมษายน  ๒๕๖๓                เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                                       
        หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
                 ๑. นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน เนื่องจากเป็นข้อผูกพันเดิม 
                      ของโรงเรียน  
                  ๒. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
                  ๓. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแล 
                      เป็นพิเศษ   
                  ๔. นักเรียนท่ีเป็นบุตรราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 
 
         รับจ านวน  ๖  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  ๒๗๐  คน  แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้       

 ๑. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม    รับไว้จ านวน   ๒๔๐   คน  
      รับสมัคร          วันท่ี  ๓ – ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

     ประกาศผล        วันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
      รายงานตัว        วันท่ี ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
      มอบตัว        วันท่ี   ๗  เมษายน  ๒๕๖๓      เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 
    

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

 

 

 

 



-๓- 
 

        ๒. นักเรียนทั่วไป 
      รับสมัคร             วันท่ี  ๒๑-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓     เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
                                                                                     ไม่เว้นวันหยุดราชการ      
      สอบคัดเลือก  วันท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓          เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

     ประกาศผล            วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๓           เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
     รายงานตัว   วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๓        เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
     มอบตัว   วันท่ี  ๗  เมษายน  ๒๕๖๓            เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.     

   การสอบคัดเลือกใช้ข้อสอบของโรงเรียน วิชาท่ีสอบคือ วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย   
   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  การตัดสินใช้ผลรวมคะแนนของ ๕ วิชา  
   คิดเป็นร้อยละ ๗๐    และคะแนน O-NET ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ ๓๐  

           ๓. นักเรียนความสามารถพิเศษ      รับจ านวน  ๒๐  คน                
  รับสมัคร            วันท่ี  ๒๑-๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๓       เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  

                                                                                           ไม่เว้นวนัหยุดราชการ      
  สอบ/คัดเลือก วันท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓           เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
  ประกาศผลและรายงานตัว   วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 

               มอบตัว  วันท่ี   ๗  เมษายน  ๒๕๖๓           เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
                พิจารณาความสามารถด้านดนตรีไทย   ดนตรีสากล   นาฏศิลป์ (ร าไทย) และกีฬา 
  ๔. นักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ        รับจ านวน  ๑๐  คน 

     รับสมัคร            วันท่ี  ๒๑-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓       เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐  น. 
                                                                                       ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
                คัดเลือก               วันท่ี   ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓            เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
      ประกาศผลและรายงานตัว  วันท่ี  ๔ เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
               มอบตัว                วันท่ี  ๗ เมษายน  ๒๕๖๓            เวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.                       
               หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเง่ือนไขพิเศษ 
                 ๑. นักเรียนท่ีอยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคท่ีดินเพื่อจัดต้ังโรงเรียน เนื่องจากเป็นข้อผูกพันเดิม 
                      ของโรงเรียน  
                  ๒. นักเรียนท่ีเป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส  
                  ๓. นักเรียนท่ีเป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติ ท่ีต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแล 
                      เป็นพิเศษ   
                  ๔. นักเรียนท่ีเป็นบุตรราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน 
 

                                  เพื่อให้การด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑   และ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔                     
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนจึงแต่งต้ังกรรมการด าเนินการ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

 



 -๔- 

 
นายประจวบโชค  สร้อยสม 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม 
นายเกษม  เมาลิทอง 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร 
นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง 
นายปล้ืม  ปรีชา 
ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน 

ผู้อ 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 
กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑. ร่วมวางแผน ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 ๒. ประสานงานกับกรรมการทุกฝ่าย 
 

 
               คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี ครู  กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

  

หน้าท่ี ๑. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครและคัดเลือกให้ฝ่ายต่างๆ  
 ๒. จัด – แจกเอกสารให้กรรมการรับสมัครและรายงานตัว 
 ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและหน่วยงานอื่นๆ 
 ๔. อ านวยความสะดวกแก่กรรมการรับสมัคร 

                 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม    
นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์ 
นางธนิดา สิลุจจยานนท์ 

ครู  
ครู ช านาญการ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

นายปล้ืม  ปรีชา  
นางสาวสุรีย์  ทนคง 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 

นายภูวดล  ส าลี     ครู กรรมการและเลขานุการ 
 
 

หน้าท่ี    ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย               
  ๒. ประชาสัมพันธ์และเอื้ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองท่ีมาติดต่อ  ตามวันต่างๆ ดังนี้ 
                - วันรับสมัคร                ๒๑-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓   
                     - วันคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ       ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๓ 
                     - วันคัดเลือกนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ              ๒๘ และ ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๓     
                     - วันสอบคัดเลือก ม.๑        ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓  
 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ   

คณะกรรมการอ านวยการ  



-๕- 
 

                     - วันประกาศผล               ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓,   ๑, ๔  เมษายน ๒๕๖๓ 
                     - วันรายงานตัว                ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓,   ๑, ๔  เมษายน ๒๕๖๓   
                     - วันมอบตัว                    ๖ และ ๗  เมษายน  ๒๕๖๓   
   ๓. แจกใบสมัครให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองท่ีมาติดต่อ  

 

นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี         ครู รองประธานกรรมการ 
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์          ครูผู้ช่วย กรรมการ 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์        ครู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี  ๑. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อด าเนินการจัดสถานท่ีรับสมัคร หอประชุมอเนกประสงค์ ห้องสอบคัดเลือก  
             และห้องรายงานตัว 
            สอบ/คัดเลือก   -   ความสามารถพิเศษ 
                                         ม.๑ และ ม.๔    วันท่ี  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๓   ห้องสอบ  ๒๑๕, ๒๑๖                                     
                                 -   นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ/นักเรียนท่ัวไป/เงื่อนไขพิเศษ   
                   ม.๑  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓   ห้องสอบจ านวน   ๑๕  ห้อง  ห้องละ  ๔๐ คน    
            ณ  อาคาร ๕ ดังนี ้  ห้อง ๕๒๒, ๕๒๓, ๕๒๔, ๕๒๕, ๕๒๖, ๕๒๗, ๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖,  
            ๕๑๗  อาคาร ๒  ดังนี้   ๒๑๕, ๒๑๖ 

            ม.๔  วันท่ี  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๓   ห้องสอบจ านวน  ๒  ห้อง  ห้องละ  ๔๐ คน    
            ณ  อาคาร ๕ ดังนี ้ ห้อง ๕๑๓, ๕๑๔ 

           ประกาศผล/รายงานตัว    -  ความสามารถพิเศษ 
                                                ม.๑ และ ม.๔   วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓    ณ  หอประชุมอเนกประสงค์ 
                                            -  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ/นักเรียนท่ัวไป/เงื่อนไขพิเศษ    
                                                ม.๑ (ทุกประเภท)  วันท่ี  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์     
                                                ม.๔ (นักเรียนท่ัวไป/เงื่อนไขพิเศษ) วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๓   
                                                ณ  หอประชุมอเนกประสงค์      
 

                 มอบตัว        สถานท่ี หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
                ม.๑   วันท่ี   ๖  เมษายน  ๒๕๖๓         
                                            ม.๔   วันท่ี   ๗  เมษายน  ๒๕๖๓ 
            ๒. จัดท าความสะอาด กวาด ถูพื้น  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และหอประชุมอเนกประสงค์ 
                ในวันท่ีต้องใช้สถานท่ีดังกล่าว 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

 



-๖- 

                                                 คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน   
                                           ชุดท่ี ๑      

นางพรรณี  เกตุถาวร ครู ช านาญการ ประธานกรรมการ 
นางณัษฐพร ฮีมวาต์    
นางสาวสมใจ  ไวยนิตย์ 

ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

นางอารีวรรณ  แน่ประโคน 
นางจิดาภา  จูหว้า 
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ 
นายฉัตรดาว  ฉันทะ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงบุญรัตน์ 
นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์
นายวีรวัฒน์  ลงผิว 

ครู  
ครู 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวอุมาพร  ขาวแขก 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

                         ชุดท่ี ๒                     
นางนงพงา  อิสสอาด ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางจิตร์สมา  สมงาม 
นายรณกร  ไข่นาค 
นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน  
นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา 

ครู ช านาญการ 
ครู  
ครู 
ครูผู้ช่วย 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข 

ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครูอัตราจ้าง 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี   ๑.  ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ด าเนินการแบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างาน ดังนี้ 
- จัดท าตัวอย่างการเขียนใบสมัคร ติดประกาศและแจ้งให้นักเรียนทราบ 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  การตอ้นรับ  แนะน าวิธีการสมัครให้นักเรียนทราบ 
- แจกใบสมัคร  
- ตรวจหลักฐาน ใบ ปพ ๑:บ / ปพ ๑:พ   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบคะแนน O-NET  
- ลงทะเบียน   บัตรประจ าตัว   โดยแยกประเภทของนักเรียน 
- สรุปรายงานการรับนักเรียนเวลา ๑๖.๓๐ น. แล้วรายงานให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหาร 

วิชาการ ทราบทุกวัน                     
 



-๗-                        

           ๒.  คณะกรรมการชุดท่ี ๑  รับสมัครวันท่ี ๒๑, ๒๓   มีนาคม  ๒๕๖๓  
                คณะกรรมการชุดท่ี ๒  รับสมัครวันท่ี ๒๒, ๒๔-๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓  

    คณะกรรมการพิมพ์รายชื่อและประมวลผลสอบ 
นายชินวัจน์  ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ช านาญการ ประธานกรรมการ 
นายสะอาด   ทองสัมฤทธิ์ ครู รองประธานกรรมการ 
นางชญาภา  ค าแหงฤทธิ์ ครู ช านาญการ กรรมการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน ครู กรรมการ 
นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม ครู กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวกัญญา  อินทร์กอง ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี    ๑. พิมพ์รายช่ือนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ท่ีสมัครสอบ ระหว่างวันท่ี  ๒๑-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๓     
               โดยแยกประเภทเพื่อติดประกาศในการเข้าห้องสอบ และใช้ในการสอบ 
           ๒. ลงคะแนนทดสอบ จ านวน  ๕  รายวิชา น าผลรวมของคะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐   ลงคะแนน O-NET  
               คิดเป็นร้อยละ ๓๐  ประมวลผลสอบ ให้เสร็จส้ินภายในเวลาท่ีก าหนดดังนี้ 
                -  ม.๑  นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  นักเรียนท่ัวไป  และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ให้เสร็จส้ินภายใน 
                วันท่ี ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๓  
                      -  ม.๔  นักเรียนสอบคัดเลือก/นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓  
           ๓. จัดนักเรียนเข้าห้องเรียนตามเกณฑ์ท่ีวิชาการก าหนด  พร้อมพิมพ์รายช่ือนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔   
               เพื่อติดประกาศในการประกาศผล การรายงานตัวและการมอบตัว 
                      -  ม.๑  จัดช้ันเรียน ๑๐ ห้อง  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
                      -  ม.๔  จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน  ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
           ๔. หลังเสร็จส้ินการมอบตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ แล้ว  ให้ส่งมอบไฟล์รายช่ือนักเรียนให้งานทะเบียนวัดผล   
                เพื่อจัดท ารายช่ือและทะเบียนนักเรียนต่อไป 
 

คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔  ประเภทความสามารถพิเศษ 
นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
นายบัณฑิต  อรุณเสถียร                     ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสยุมพร  นาคจรูญ 
นางกษิรา ละออ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู ช านาญการพิเศษ 

กรรมการ (ด้านวิชาการ) 
กรรมการ (ด้านวิชาการ) 

นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ (ด้านดนตรีสากล) 
นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ (ด้านดนตรีไทย) 
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ 
นายสาธิต  แสงปิยะ 

ครู ช านาญการ 
ครู ช านาญการ 

กรรมการ (ด้านนาฏศิลป์) 
กรรมการ (ด้านทัศนศิลป์) 

นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์ 
นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี 

ครู  
ครู 

กรรมการ (ด้านกีฬา) 
กรรมการ (ด้านกีฬา) 

นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวสมาพร  สมสืบ ครู ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
 
 



-๘- 

หน้าท่ี  ๑. วางแผนก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียน ระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
         ๒. ท าการคัดเลือกความสามารถของผู้สมัครด้านวิชาการ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์ และกีฬา   
             ของช้ัน ม.๑ และด้านดนตรีไทย  ดนตรีสากล  นาฏศิลป์  และกีฬา  ของช้ัน ม.๔   ในวันท่ี  ๒๔  มีนาคม   
             ๒๕๖๓   ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
         ๓. รายงานผลการคัดเลือกนักเรียน ให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการทราบ  วันท่ี ๒๔ มีนาคม   
             ๒๕๖๓   ภายในเวลา ๑๓.๓๐ น. 

                                        คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทเง่ือนไขพิเศษ 

นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
นายวิทิต  บัวประเสริฐ ครู ช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

ครู ช านาญการพิเศษ 
ครู 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าท่ี ๑. วางแผนการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ม.๑  คัดเลือกวันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ม.๔  คัดเลือกวันท่ี  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
         ๒. คัดเลือกนักเรียน ให้เสร็จส้ินภายในวันท่ี  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓   
         ๓. รายงานผลการคัดเลือกนักเรียนระดับช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ให้คณะกรรมการประสานงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
             ทราบ  วันท่ี  ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๓      
 

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ช้ัน ม.๑ และ ม.๔   
ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 

นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าท่ี    ๑. ติดประกาศรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔  ท่ีผ่านการคัดเลือก ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  
            ๒. รับรายงานตัวนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ท่ีผ่านการคัดเลือก ในวันท่ี ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๓  
               เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.    ณ  ห้อง ๒๑๖  โดยแจกเอกสารส่ิงท่ีนักเรียนต้องน ามาในวันมอบตัวให้แก่ 
              นักเรียนด้วย 

คณะกรรมการออกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ ช้ัน ม.๑ และ ม.๔ 
นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด ครู ช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี 

ครู  
ครู  

กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ ครู  กรรมการ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ภาษาไทย  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ 

กรรมการ 
 

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                    ครู กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 



-๙- 

หน้าท่ี    ๑. ออกข้อสอบ  พิมพ์ข้อสอบ  และจัดท าข้อสอบ  
- ม.๑  จัดท าวิชาละ  ๒  ฉบับ  ฉบับละ ๔๐ ข้อ 

                    ฉบับท่ี ๑  ใช้สอบคัดเลือก ส าหรับนักเรียนท่ัวไป  จ านวน  ๘  ห้อง  ห้องละ ๔๐ ชุด 

                    ฉบับท่ี ๒  ใช้สอบคัดเลือก ส าหรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  จ านวน  ๖  ห้อง ห้องละ ๔๐ ชุด  
                - ม.๔  จ านวนวิชาละ  ๔๐  ข้อ  จ านวน  ๒  ห้อง  ห้องละ  ๔๐  ชุด 
            ๒. น าข้อสอบท่ีจัดท าเรียบร้อยแล้วส่งกรรมการกลาง  ภายในวันท่ี  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๓        
หมายเหตุ   วชิาภาษาไทย ม. ๑   ออกข้อสอบอัตนัย อีก  ๑  ข้อ เพื่อส ารวจความสามารถการใช้ภาษาไทย 

คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น  ม.๑, ม.๔  
และสอบจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม.๑ 

ม.๑  สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓    
       ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  
ม.๔  สอบคัดเลือก วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓   ระหว่างเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
หมายเหตุ   ในกรณีนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเกินจ านวนท่ีก าหนดไว้ให้มีการสอบคัดเลือก แต่ถ้าไม่เกินใหเ้ป็น 
               การสอบจัดช้ันเรียน 
          คณะกรรมการกลางและตรวจคะแนน    

นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                                          ครู ประธานกรรมการ 
นายธีระวฒัน์ เพ็ชร์วาร ี ครู รองประธานกรรมการ 
นายอัศวิน  ศรีบัว                           ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางปาริชาติ  ยมวรรณ ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช านาญการ กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ 
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ    
นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย 

ครู  
ครู 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู กรรมการ 
นางสาววิชญาพร  อุ่นมี ครู กรรมการ 
นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์          ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวลักขณา  ภาคโภคี ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง  
นายปราณ์รณ  กาญจนากร 

ครูอัตราจ้าง 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ              

 

หน้าท่ี     ๑. รับข้อสอบจากกรรมการจัดท าข้อสอบ  วันท่ี  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๖๓           
   ๒. ควบคุมดูแลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับช้ัน ม.๑ และช้ัน ม.๔ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
                 ๒.๑ จ่ายข้อสอบและวัสดุให้กรรมการก ากับห้องสอบ  ก่อนเวลาประมาณ  ๕  นาที 
        ๒.๒ ตรวจเช็คกระดาษค าตอบ  เรียงตามล าดับเลขท่ี 
                 ๒.๓ ตรวจกระดาษค าตอบทุกวิชาท่ีสอบ  
                 ๒.๔ กรอกคะแนนทุกวิชา แล้วส่งมอบใบลงคะแนนให้กรรมการพิมพ์รายช่ือและประมวลผล 
                 ๒.๕ ควบคุมเวลาท่ีใช้ในการสอบ                                                                                                                
             ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓ และวันท่ี  ๒๙  มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



-๑๐- 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ชั้น ม.๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ    
 สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ห้อง
สอบท่ี 

จ านวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๔๐ 
 

๑๐๐๑-๑๐๔๐ 
 

๕๑๔ 
นายสมพร  อมรเวช                   ครู  
นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก            ครู 

 

๒ 
 

๔๐ 
 

๑๐๔๑-๑๐๘๐ 
 

๕๑๕ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์            ครู 
นางสาวอาภรณ์  สายจันดี            ครู 

 

๓ 
 

๔๐ 
 

๑๐๘๑-๑๑๒๐ 
 

๕๑๖ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์            ครู 
จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง             ครูผู้ช่วย 

 

๔ 
 

๔๐ 
 

๑๑๒๑-๑๑๖๐ 
 

๕๑๗ 
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง          ครูผู้ช่วย  
นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์             ครูผู้ช่วย 

 

๕ 
 

๔๐ 
 

๑๑๖๑-๑๒๐๐ 
 

๒๑๕ 
นางสุดาพร  ยิ้มสิน                     ครู ช านาญการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา                  ครู 

 

๖ 
 

๔๐ 
 

๑๒๐๑-๑๒๔๐ 
 

๒๑๖ 
นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ               ครู 
นางสาวมนต์ทิพา  สันติตรานนท์    ครู  

 
 ม.๑ ประเภทนักเรียนทั่วไป  

สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

ห้อง
สอบท่ี 

จ านวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๔๐ 
  

๒๐๐๑-๒๐๔๐ 
 

๕๒๒ 
นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์     ครู 
นางสาวยุวดี  สุภาเรือง                   ครูผู้ช่วย 

 

๒ 
 

๔๐ 
 

๒๐๔๑-๒๐๘๐ 
 

๕๒๓ 
นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์                ครู 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์              ครูผู้ช่วย   

 

๓ 
 

๔๐ 
 

๒๐๘๑-๒๑๒๐ 
 

๕๒๔ 
นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร              ครูผู้ช่วย 
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย         ครูผู้ช่วย 

 

๔ 
 

๔๐ 
 

๒๑๒๑-๒๑๖๐ 
 

๕๒๕ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด           ครู 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง              ครูผู้ช่วย  

 

๕ 
 

๔๐ 
  

๒๑๖๑-๒๒๐๐ 
 

๕๒๖ 
นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล              ครู ช านาญการ 
นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ            ครูผู้ช่วย 

 

๖ 
 

๔๐ 
 

๒๒๐๑-๒๒๔๐ 
  

๕๑๑ 
นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์                      ครูผู้ช่วย 
นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข                 ครูอัตราจ้าง 

 

๗ 
 

๔๐ 
 

๒๒๔๑-๒๒๘๐ 
 

๕๑๒ 
นางสุกัลยา  เสือจ าศีลป์                   ครู ช านาญการพิเศษ 
นางสาวศิริวรรณ  โอริส                    ครู 

 

๘ 
 

๔๐ 
 

๒๒๘๑-๒๓๒๐ 
 

๕๑๓ 
นายณัฐวรรธน์  จันทร์พิภพ               ครู  
นางสาวพิมพ์ธาดา  จ านงค์บุญรัตน์       ครู 

 

หน้าท่ี  ๑.  ก ากับห้องสอบตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒.  หากห้องใดไม่มีการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



-๑๑- 

ม.๑ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ/เง่ือนไขพิเศษ  
สอบจัดชัน้เรียน วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 

            ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ   จ านวน  ๒๐  คน 
            ประเภทนักเรียนเง่ือนไขพิเศษ          จ านวน  ๒๐  คน 

  กรรมการก ากับห้องสอบ 
           นางกษิรา  ละออ                  ครู ช านาญการพิเศษ 
           นางสาวอริยา  กันทะวงค์         ครู 

หน้าท่ี       ก ากับห้องสอบท่ีได้รับมอบหมาย  ณ  ห้อง ๕๒๗ 
หมายเหตุ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๑ ทุกประเภท  ไปรับนักเรียนที่หอประชุม  
              อเนกประสงค์  เวลา ๐๘.๒๐ น.  เพือ่น าพานักเรียนเข้าหอ้งสอบ  

 
 
 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบส ารอง 
   นายวีรวัฒน์  ลงผิว 
   นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา 
   นางสาวอุมาพร  ขาวแขก 
   นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ 
   นางสาวภริตา  โอชารส    
   นายสาธิต  แสงปิยะ 

ครูผู้ช่วย  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย  
ครูผู้ช่วย 
ครูผู้ช่วย 
ครู ช านาญการ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

หน้าท่ี  ๑. ก ากับห้องสอบ ตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒. หากไม่ต้องก ากับห้องสอบ  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๓  
 

                               คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  ชั้น ม.๔  ประเภทนักเรียนทั่วไป 
สอบคัดเลือก  วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

ห้อง
สอบท่ี 

จ านวน 
(คน) 

เลขท่ีสอบ 
สถานท่ี
สอบ 

กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

๑ 
 

๔๐ 
 

๑ – ๔๐ 
 

๕๑๓ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์             ครู 
นางวรรณวรางค์  ทนงสุทธิ์           ครูผู้ช่วย   

 

๒ 
 

๔๐ 
 

๔๑ – ๘๐ 
 

๕๑๔ 
นางสาวภริตา  โอชารส                ครูผู้ช่วย   
นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะภัย      ครูผู้ช่วย 

 

หน้าท่ี  ๑.  ก ากับห้องสอบตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒.  หากห้องใดไม่มีการสอบ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
หมายเหตุ  ให้กรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนสอบคัดเลือกชั้น ม.๔  ไปรับนักเรียนที่หอประชุมอเนกประสงค์   
              เวลา ๐๘.๒๐ น.  เพื่อน าพานักเรียนเข้าห้องสอบ  

 
 
 
 
 
 



-๑๒- 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบส ารอง 
  นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ             
  นางสาวศิริวรรณ  โอริส 
  นางสาวอาภรณ์  สายจันดี 
  นายสมพร  อมรเวช     
  นางสาวอริยา  กันทะวงค์ 

ครู  
ครู 
ครู 
ครู 
ครู 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 

หน้าท่ี  ๑. ก ากับห้องสอบ ตามห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
         ๒. หากไม่ต้องก ากับห้องสอบ  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
          ๓. ปฏิบัติหน้าท่ี วันท่ี  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 

คณะกรรมการประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน 
นายปราณ์รณ  กาญจนากร ครู  ประธานกรรมการ 
นายภูวดล  ส าลี ครู  รองประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู กรรมการ 
นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์ ครู  กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการ 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าท่ี ๑.  ติดประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  เป็นรายห้อง คือ ห้อง ๒ - ๑๑  เพื่อให้นักเรียนรายงานตัว   
             และมอบตัว ท่ีป้ายนิเทศหน้าหอประชุมอเนกประสงค์ วันท่ี  ๑ เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๖.๓๐ น.   
         ๒. ติดประกาศรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  แยกเป็นแผนการเรียน  เพื่อให้นักเรียนรายงานตัวและ 
             มอบตัว ท่ีป้ายนิเทศหอประชุมอเนกประสงค์  วันท่ี  ๔  เมษายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๖.๓๐ น.   

                                         คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑ 
                                                   วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓    

นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ   ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี                
นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย 

  ครู  
  ครู 

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง  
นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ        
นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง 
นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง 
นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี 
นางสาวภริตา  โอชารส 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ 

  ครู 
  ครู 
  ครูผู้ช่วย 
  ครูผู้ช่วย 
  ครูผู้ช่วย 
  ครูผู้ช่วย 
  ครู  

กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าที่     ๑.  ประกาศผลนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษท่ีได้รับการคัดเลือกเข้า 
                เรียนต่อช้ัน ม.๑   ณ  หอประชุมอเนกประสงค์   
           ๒.  ประชุมช้ีแจง  แจกเอกสาร ส่ิงท่ีนักเรียนต้องน ามาในวันมอบตัว  แนะน านักเรียนหรือผู้ปกครองหาก 
                นักเรียนหรือผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ     
           ๓.  รับรายงานตัวนักเรียน ในเขตพื้นท่ีบริการ นักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ  ท่ีได้รับการคัดเลือก 
                เข้าเรียนต่อช้ัน ม.๑  เป็นรายห้อง   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
           ๔.  แนะน า นักเรียนหรือผู้ปกครอง ในกรณีท่ีพบว่ามีนักเรียนยังไม่มีท่ีเรียน   



-๑๓- 

คณะกรรมการประกาศผลและรับรายงานตัวนักเรียน ชัน้ ม.๔ 
วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๖๓   

นายภูวดล  ส าลี ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด         ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์     ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าที่  ๑. ประกาศผลนักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไขพิเศษท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ัน ม.๔    
          ๒. รับรายงานตัวนักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อช้ัน ม.๔  ประเภทนักเรียนท่ัวไป และนักเรียนเงื่อนไข 
             พิเศษ  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  โดยช้ีแจง  แจกเอกสาร  
             ส่ิงท่ีนักเรียนต้องน ามาในวันมอบตัว  แนะน านักเรียนหรือผู้ปกครองหากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ     

 

 

                                       คณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนระหว่างช่วงชั้น 
             นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย                           ครู                                       ประธานกรรมการ 
             นายปราณ์รณ  กาญจนากร                      ครู                                       รองประธานกรรมการ 
             นายภูวดล  ส าลี                                   ครู                                       กรรมการ 
             นางสาวสมาพร  สมสืบ                           ครู ช านาญการ                         กรรมการ 
             นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง                      ครูอัตราจ้าง                   กรรมการและเลขานุการ  
 

หน้าที่ ๑. ตรวจสอบโครงสร้างวิชาเรียน  หลักฐานอื่นๆ 
 ๒. รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓   ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
           ๓. จัดท าบัญชีนักเรียนเข้าระหว่างช่วงช้ัน ม.ต้น, ม.ปลาย 
 ๔. รายงานกลุ่มบริหารวิชาการและเสนอผู้บริหารตามล าดับ  

                            คณะกรรมการสรุปผลการรับสมัครและการคัดเลือก 
นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์ ครู  ประธานกรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ ครู รองประธานกรรมการ 
นางสาวพรทิพย์  อุดร ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หน้าที่  ๑.  ถ่ายภาพ / จัดท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผล 
          ๒. รวบรวมข้อมูลและสรุปผล รายงานเป็นรูปเล่ม  จ านวน  ๓ เล่ม เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 

 

 

     ท้ังนี้ ใหผู้้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   

     ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๑๒   มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓         
 

                                                                                                    
     (นายประจวบโชค สร้อยสม) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑”  
 



-๑๔- 

 

 

ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑, ๔ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 วันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๖๓  และวันท่ี  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓   
 

เวลา วิชาท่ีสอบ จ านวนข้อ 
 ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.  คณิตศาสตร์ ๔๐ 
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.  ภาษาไทย (รวมเขียนอัตนัย 1 ข้อ) ๔๐ 
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

               พักกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. วิทยาศาสตร์ ๔๐ 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๔๐ 

 
           


