
  

 

 
 

     ค ำสั่งโรงเรียนวัดรำชโอรส  
         ที่   55 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2565 

  
  เพ่ือให้การด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                  
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 สอบ วันที่ 6-7 มีนาคม 2565 
รับรายงานตัว วันที่  8-9 มีนาคม 2565 และรับมอบตัวนักเรียน วันที่ 11 มีนาคม 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้องสอดคล้องกับประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 และตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการ             
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 นายบุญชู   กล้าแข็ง ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2 นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.3 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4 นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.5 นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
         การรับนักเรียนที่ก าหนด 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
2.1 นายชวนชัย วรรณสิทธิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
2.3 นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครูช านาญการ             กรรมการ 
2.4 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์  ครูช านาญการ  กรรมการ 
2.5 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ ครู              กรรมการ 
2.6 นางสาวสุพรรษา  เหลืองอ่อน คร ู กรรมการ 
2.7 
2.8 

นางสาวแพลน 
นายมงคล 

โปมิล 
มะเมียทอง 

คร ู
ครูช านาญการ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 

  หน้ำที ่  1) วางแผนการด าเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.  
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        2) ด าเนินการประกาศรับสมัคร จัดท าใบสมัคร ขั้นตอนการรับสมัคร สถานที่รับสมัครและประสานงาน
กับฝ่ายต่างๆ              

            3) ควบคุมดูแลการรับสมัครฯ และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การรับสมัครฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 

3.  คณะกรรมกำรจัดนิทรรศกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3.1 นางมนสิชา สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.2 นายอดุลย์ สุทธิแสน ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.3 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ครูช านาญการ   กรรมการ 
3.4 ว่าที่ร้อยโทอภิชาติ ยิ่งสกุล ครูช านาญการ กรรมการ 
3.5 นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครูช านาญการ  กรรมการ 
3.6 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครูช านาญการ กรรมการ 
3.7 นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล ครู กรรมการ 
3.8 นายนพพร แสงทอง ครู กรรมการ 
3.9 นายวชิระ ตั้งประสาทสุข ครู กรรมการ 
3.10 นางสาวสมาพร นาคแดง ครู  กรรมการ 
3.11 นางสาวสุพรรษา เหลืองอ่อน ครู กรรมการ 

หน้ำที่ วางแผนการจัดกิจกรรมนิทรรศการของผลงาน รางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แล้วเสร็จภายใน
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
 

4. คณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4  หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
4.1 นายมงคล มะเมียทอง ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 

 กรรมกำรรับสมัครนักเรียน วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2565 
4.2 นางสาวสุพรรษา  เหลืองอ่อน คร ู กรรมการ 
4.3 นางสาวแพลน โปมิล คร ู กรรมการ 
4.4 นางสาวนิตา  ยาเซ็ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
4.5 นางสาวสุนิสา  โสตรทิพย์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 กรรมกำรรับสมัครนักเรียน วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2565 
4.6 นางรุ่งฤดี  อภิชัยสุขสกุล คร ู กรรมการ 
4.7 นายวีระวุธ  ทวิไชย คร ู กรรมการ 
4.8 นางสาวพิรุณทิพย์  กลมประโคน คร ู กรรมการ 
4.9 นางสาวจีระประภา  เชียงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 

 กรรมกำรรับสมัครนักเรียน วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2565 
4.10 
4.11 

นางสาวอัชฌาภรณ์ 
นายกมนณพ  

ตันติด ารงกุล 
ข าด่อน 

ครชู านาญการ 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

4.12 นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ ครชู านาญการ กรรมการ 
4.13 นางสาวปัทมวรรณ์  มาศิริ คร ู กรรมการ 

 กรรมกำรรับสมัครนักเรียน วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 
4.14 นางสาวมนันยา อ าพันทอง ครูช านาญการ กรรมการ 
4.15 นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
4.16 นางสาวรัตนาภรณ์  ทอนศรี ครผูู้ช่วย กรรมการ 
4.17 นางสาวนิตา  ยาเซ็ง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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 กรรมกำรรับสมัครนักเรียน วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2565 
4.18 
4.19 

นายนพคุณ 
นายตรัส  

มีมานะ 
วงศ์แสนสี 

ครูช านาญการ 
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

4.20 นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ คร ู กรรมการ 
4.21 นายมานะ พัฒนวิทยากุล คร ู กรรมการ 

หน้ำที ่1)  ร่วมประชุมวางแผนก าหนดผู้รับสมัครประจ าแต่ละวัน  
  2)  จัดเตรียมอุปกรณ์การรับสมัคร 
  3)  ตรวจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเรียน 
   4)  ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียน รับสมัครและออกบัตรประจ าตัวผู้สอบ   
 5)  เก็บหลักฐาน (ใบสมัคร / ต้นขั้วบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) น าส่งคณะกรรมการเก็บรวบรวมหลักฐานฯ 
 6) กรรมการหมายเลข 4.2, 4.8, 4.13, 4.14, 4.19 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ EIC 
    กรรมการหมายเลข 4.3, 4.9, 4.12, 4.16, 4.20 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ CIC 
    กรรมการหมายเลข 4.4, 4.7, 4.10, 4.17, 4.21 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 
    กรรมการหมายเลข 4.5, 4.6, 4.11, 4.15, 4.18 รับสมัครห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 
 

5. คณะกรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร  
5.1 นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์  ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ  คร ู    กรรมการประสานงาน 

    กรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2565 
5.3 นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม คร ู  กรรมการ 
5.4 นางสาวปัณชญา ค าแก้ว คร ู   กรรมการ 
5.5 นางสาวอรอนงค์ มุ่งหมาย คร ู   กรรมการ 

 กรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2564 
5.6 นายอัสนี สมิทธิชัยนนท์ ครู   กรรมการ 
5.7 นางสาวชนัญชิดา ทองมูล คร ู  กรรมการ 
5.8 นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์ ครู   กรรมการ 

   กรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2564 
5.9 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์ ครูช านาญการ กรรมการ 
5.10 นางสาวธัญญพร ชะอุ่มพันธ์  ครู  กรรมการ 
5.11 นายสุรนนท์ คงกระจง คร ู กรรมการ 

  กรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 
5.12 นางสาวศิริลักษณ์ ขันอุระ   คร ู กรรมการ 
5.13 นางสาวพัชรี บุตรพรม   ครู  กรรมการ 
5.14 นางสาวศิรินภา  ศิริยม ผ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

 กรรมกำรต้อนรับและให้ค ำแนะน ำกำรสมัคร วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 
5.15 นายนพดล ข ากัน คร ู   กรรมการ 
5.16   นางสาวลักขณา เกื้อแก้ว   ครู    กรรมการ 
5.17   นางสาวรัชฏาพร หาญมโน   คร ู   กรรมการ 

หน้ำที่  1) ต้อนรับนักเรียนและให้ค าแนะน าการสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
2) ตรวจสอบเอกสารการสมัคร 
3) จัดล าดับการสมัครและอ านวยความสะดวกแก่นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน 
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6. คณะกรรมกำรบันทึกข้อมูลกำรสมัคร 
6.1 นางสุมิตรา ดีม ี ครูช านาญการ               ประธานกรรมการ 
6.2 นางสาวสิริเพ็ญ     ชัยศิริมหามรกต              ครูช านาญการ  กรรมการ 
6.3 นายพัชรพล ชลกาญจน ์ ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้ำที ่   1) บันทึกข้อมูลนักเรียนผู้สมัครให้ครบถ้วนและจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล 
            2) ใช้ข้อมูลผู้สมัครจัดท าประกาศผู้มีสิทธิสอบ รายชื่อผู้เข้าสอบแต่ละห้อง ใบลงนามผู้เข้าสอบ 
            3) เตรียมข้อมูลรายงานผลการรับสมัครในแต่ละวัน 
 

7.  คณะกรรมกำรเก็บรวบรวมหลักฐำนกำรสมัคร 
7.1 นางสุวรรณา          พันธ์มา                       ครชู านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
7.2 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่             กรรมการ 
7.3 นางสาวนภัสภรณ ์ เกตทอง                        ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่  1) เก็บหลักฐาน (ใบสมัคร / ต้นขั้วบัตรประจ าตัวผู้สมัคร) 
       2) จัดเตรียมเอกสารส าหรับด าเนินการสอบคัดเลือก 
 

8.  คณะกรรมกำรกองกลำงกำรสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษ 

8.1 นางสุวรรณา พันธ์มา                ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
8.2 นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา ครูช านาญการ กรรมการ 
8.3 นางสาววิชชุญา  สุเจตน์จิตต์ ครูช านาญการ กรรมการ 

8.4 นางสาวยุพิน เกษตรศิลป์ชัย ครู            กรรมการ 
8.5 นางสาวสุพรรษา  เหลืองอ่อน ครู กรรมการ 

8.6 นางสาวพิรุณทิพย์ กลมประโคน ครู กรรมการ 

8.7 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่             กรรมการ 
8.8  นายปรเมษฐ์ ประเสริฐสาร เจ้าหน้าที่             กรรมการ 
8.9 นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  1) จ่ายข้อสอบให้กรรมการควบคุมห้องสอบ   
  2) เก็บและตรวจกระดาษค าตอบจากกรรมการควบคุมห้องสอบ  
  3) จัดส่งข้อสอบให้กรรมการตรวจข้อสอบ ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม  2565 
  4) กรรมการหมายเลข 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 ปฏิบัติหน้าที่กองกลางวันที่ 6 มีนาคม 2565 
     กรรมการหมายเลข 8.2, 8.8 ปฏิบัติหน้าที่กองกลางวันที่ 7 มีนาคม 2565 
 

9. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ 
      สอบเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 วันอำทิตย์ ที ่6 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 - 12.00 น. 

เลขประจ ำตัว ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
11001-11025 412 นางสาวทัศนีย์  วงศ์สาม นายชูศักดิ์  สิทธิจันทร์ 
11026-11050 413 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณพานิช นายสุรนนท์  คงกระจง 
11051-11075 414 นายวิศรุต ช่วยด ารงค์ นางสาวสุดาลักษณ์  ปงแก้ว 
11076-11100 422 นางสาวอรอนงค์  มุ่งหมาย นางสาวนัยนา แสนทวีสุข 
11101-11125 423 นายรัฐศักดิ์ มณีเนตร นางสาวมนันยา อ าพันทอง 
11126-11150 432 นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ชูแสง 
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เลขประจ ำตัว ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
11151-11175 433 นางสาวสมาพร นาคแดง นายมานะ  พัฒนวิทยากุล 
11176-11184    
12001- 12025 434 นางสาวณัฐติกา  สาริกา นายปฏิภาณ แจ้งสันเทียะ 
12026- 12050 435 นางสาวพิชญ์สิรี  เข็มเงิน นายนิคม  แสงสาม 
12051-12075 436 นายจารุกิตติ์  ชินนะราช นางสาวพัชรี  บุตรพรม 
12076-12100 442 นางสาวปัทมวรรณ์  มาศิริ นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์ 
12101-12105    
13001- 13025 443 นางณิชาภา  ดอนกันหา นางสาวสุนิสา โสตรทิพย์ 
13026- 13050 241 นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ นายนพดล  ข ากัน 
13051-13075 242 นางสาวธัญญพร  ชะอุ่มพันธ์ นางสาวติณพร เจริญสิริ 
13076-13100 243 นายพีระพงษ์  ภูนามน นางสาวฐิติมา  ศรีศุภสันต์ 
13101-13105    

 415 ว่าที่ร้อยตรีสันติพร  ภู่สาย 
 

สอบเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 วันจันทร์  ที่ 7 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 - 12.00 น. 
เลขประจ ำตัว ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
41001- 41025 412 นางสาวสุณัฏฐา อยู่เจริญ นางสาวอัญชนก  รอดริน 
41026- 41050 413 นายสุภชัย ปิ่นมณี นางสาวปัณชญา ค าแก้ว 
41051-41075 414 นางสาวสุภาภรณ์ สุดแสวง นายปกป้อง อนุรักษ์ 
41076-41100 422 นายนพคุณ  มีมานะ นางกัณต์ฤทัย ลิมปิสวัสดิ์ 
41101-41105    

 415 ว่าที่ร้อยตรีสันติพร  ภู่สาย 
หน้ำที ่   1) ลงนามปฏิบัติหน้าที่ท่ีกองกลาง ที่ห้องราชโมลี 
            2) ครูก ากับห้องสอบคนที่ 1 ลงนามรับซองข้อสอบ กระดาษค าตอบ รายชื่อนักเรียน เวลา 08.00 น. 

     ทีห่้องราชโมลี 
  3) ครูก ากับห้องสอบคนที่ 2 ลงนามรับใบรายชื่อ เพ่ือน านักเรียนเข้าห้องสอบที่กองกลาง ห้องราชโมลี 
 เวลา 07.30 น. 

            4) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของกรรมการก ากับการสอบ พ.ศ. 2546  
               โดยเคร่งครัด และชี้แจงแนวปฏิบัติของผู้ที่เข้าสอบ ให้นักเรียนทราบและเข้าใจ 
            5) รวบรวมแบบทดสอบให้ครบทุกชุดเรียงกระดาษค าตอบของนักเรียนจากเลขประจ าตัวน้อยไปหามาก  
               บรรจุซอง ส่งและลงนามส่งที่กองกลางห้องประชุมราชโมลีส าหรับนักเรียนที่ขาดสอบให้ระบายเลข 
               ประจ าตัวสอบนักเรียนที่ขาดสอบในกระดาษค าตอบและให้เขียนว่าขาดสอบที่หัวกระดาษค าตอบ      
               ด้านซ้ายมือ 
 

10.  คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบและประกำศผลสอบ 
10.1 นายมงคล มะเมียทอง ครชู านาญการ             ประธานกรรมการ 
10.2 นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์ ครชู านาญการ กรรมการ 
10.3 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ คร ู กรรมการ 
10.4 นายประดิษฐ์ ผาค า เจ้าหน้าที่ กรรมการ 
10.5 นายพัชรพล ชลกาญจน์ ครู             กรรมการและเลขานุการ 
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    หน้ำที ่ 1) ตรวจข้อสอบ ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม  2565 
    2) ตรวจทานคะแนนและจัดเรียงล าดับคะแนน 
    3) เก็บรักษาข้อสอบที่ตรวจ และคะแนนทีจ่ัดเรียงล าดับคะแนนส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
    4) จัดท าประกาศผลการสอบคัดเลือกให้ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม 
    5) ติดประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 

11.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร 
11.1 นายอรรถพล บัวทอง ครชู านาญการ ประธานกรรมการ 
11.2 นางสาวลักขณา  เกื้อแก้ว คร ู กรรมการ 
11.3 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม  ครชู านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ประชาสัมพันธ์ บริการข้อมูลในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก  การมอบตัว การรายงานตัว และข้อมูล 
 ทั่วไปของ  โรงเรียนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครและสอบ ณ สถานที่รับสมัคร  

   

12.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
12.1 นายเอกชัย  ณ ประสิทธิ์ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวอรรฆภา  อ่อนน้อม ครชู านาญการ กรรมการ 
12.3 นางสาววรางรัตน์  จันทร์นิ่ม ครู  กรรมการ 
12.4 นายนพพร   แสงทอง คร ู กรรมการ 
12.5 นางสาวธัญญาดา  ค าลือ คร ู กรรมการ 
12.6 
12.7 

นายอภิมุข 
นางสาวชนัญชิดา  

จิตรพงษ์ 
ทองมูล 

คร ู
คร ู

กรรมการ 
กรรมการ 

12.8 นางสาวจุฬามณี  สุวรรณนุรักษ์ คร ู กรรมการ 
12.9 นางสาวศิริลักษณ์  ขันอุระ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
12.10 นางสาวสุภัคษา   สรรพคุณ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  1) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการรับสมัคร การสอบคัดเลือก  การมอบตัว การรายงานตัว แก่ผู้ปกครองและ
นักเรียน บริเวณใต้โดม เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ของวันทีม่ีการสอบ การรายงานตัว และวันมอบตัว 

           2) กรรมการหมายเลข 12.1-12.5 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 6 และ 8 มีนาคม 2565 
 กรรมการหมายเลข 12.7-12.10 ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในวันที่ 7 และ 9 มีนาคม 2565 
 กรรมการหมายเลข 12.6 มีหน้าที่ถ่ายภาพการวันรับสมัคร วันสอบ วันรายงานตัวและวันมอบตัว 
 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 

หน้ำที ่ 1) จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ใช้ในการ รับสมัคร วันสอบ วันมอบตัวให้พร้อมใช้ในแต่ละสถานที่  
          2) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนการท างานต่างๆ ในวันรับสมัคร วันสอบ และวันมอบตัว 
 

14.  คณะกรรมกำรเตรียมเอกสำรในกำรมอบตัวและรำยงำนตัว 
14.1 นางสุวรรณา พันธ์มา ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
14.2 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง ครูช านาญการ  กรรมการ 
14.3 นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
14.4 นายนิคม แสงสาม ครู  กรรมการ 

13.1 นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู ประธานกรรมการ 
13.2 นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
13.3 นายอภิมุข จิตรพงษ์ คร ู กรรมการและเลขานุการ 
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14.5 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์ เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
14.6 นายประชา วงศ์ก าแพงแก้ว เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
14.7 นางปภาวรินท์ วงษ์เกษ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

          
 หน้ำที ่  1) จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ส าหรับการรับรายงานตัวและมอบตัวใบเสร็จรับเงินสมาคมผู้ปกครอง
 และครูโรงเรียนวัดราชโอรส  
            2) รับเอกสารคืนจากกรรมการรับมอบตัว 
 

15. คณะกรรมกำรกองกลำงรับเงินบ ำรุงกำรศึกษำ เงินระดมทรัพยำกร และเงินสมำคมผู้ปกครองและครูฯ 
15.1 นายอาทิตย์ จิตรมั่น รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
15.2 นางสาวยุวดี ว่องพิทรูมานะชัย ครูช านาญการ กรรมการ 
15.3 นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์ ครูช านาญการ กรรมการ 
15.4 นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง คร ู กรรมการ 
15.5 นางสาวอัญชนก รอดริน คร ู กรรมการ 
15.6 นายกมนณพ ข าด่อน คร ู กรรมการ 
15.7 นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ คร ู กรรมการ 
15.8 นางสาวจีระประภา เชียงทอง ครูผู้ช่วย กรรมการ 
15.9 นางสาวณัฐติกา สาริกา คร ู กรรมการ 
15.10 นางสาววนิดา บังจิต ครูผู้ช่วย กรรมการ 
15.11 นางสาววิลาวัณย์ สุวรรณพร ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
15.12 นางสาวสมรักษ์ สงสาร เจ้าหน้าที่ส านักงาน กรรมการ 
15.13 นางกัณต์ฤทัย  ลิมปิสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) รับเงินบ ารุงการศึกษาและเงินสมาคมฯ ตรวจนับ จากครูที่รับมอบตัวน าส่ง 
 2) รวบรวมเงินน าส่งโรงเรียนและเหรัญญิกสมาคมฯ 
 3) กรรมการหมายเลข 15.6 รับเงินรายได้สอนปรับพื้นฐานห้อง Gifted ม.1/1 
    กรรมการหมายเลข 15.7 รบัเงินรายได้สอนปรับพ้ืนฐานห้อง Gifted ม.1/2 
    กรรมการหมายเลข 15.8 รบัเงินรายได้สอนปรับพ้ืนฐานห้อง Gifted ม.1/3 
    กรรมการหมายเลข 15.9 รบัเงินรายได้สอนปรับพ้ืนฐานห้อง EIC ม.1/4 
    กรรมการหมายเลข 15.10 รับเงินรายได้สอนปรับพื้นฐานห้อง CIC ม.1/5 
    กรรมการหมายเลข 15.11 รับเงินรายได้สอนปรับพื้นฐานห้อง Gifted ม.4/1 
 4) สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องราชโมลี 
 

16. คณะกรรมกำรกองกลำงรับเงินบริจำคกำรกุศล 
16.1 นายชยุต ร าไพ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
16.2 นางฆฏนาวดี มะหะเลา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ 
16.3 นางสาวนุชนารถ        ภัทรเกียรติพงษ์ ครูช านาญการ กรรมการ 
16.4  นางสาวศรัญญา บุญเสริฐ คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) รับเงินบริจาคการกุศล ตรวจนับ จากครูที่รับมอบตัวน าส่ง 
 2) รวบรวมเงินน าส่งโรงเรียน 
 3) สถานที่ปฏิบัติงาน ห้องราชโมลี 
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17. คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวและมอบตัว  
     17.1 คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว          
 

 ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันที่ 8 มีนำคม 2565 
ห้องเรียนพิเศษ กรรมกำรรับรำยงำนตัว 

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) (ม.1/1) นายชนัสนันท์     เจริญเลิศเดชกุล นางปวัลย์รัตน์   ตันสกุล 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) (ม.1/2) นางสาววะราพร  วงศรีวอ นางอรสา         อินทุกานตะ 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) (ม.1/3) นางโสมสิริ         แฝงเมืองคุก นายนพดล        ข ากัน 
ภาษาอังกฤษเข้มข้น (EIC) (ม.1/4) นางสาวชนัญชิดา ทองมูล นางสาวรัชฎาพร หาญมโน 
ภาษาจีนเข้มข้น (CIC) (ม.1/5) นางสาวยุพิน       เกษตรศิลป์ชัย นางสาวแพลน    โปมิล 
 
ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   วันที่ 9 มีนำคม 2565 

ห้องเรียนพิเศษ กรรมกำรรับรำยงำนตัว 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) (ม.4/1) นายนพคุณ  มีมานะ นางรุ่งฤดี    อภิชัยสุขสกุล 
 

 17.2 คณะกรรมกำรรับมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันที่ 11 มีนำคม 2565 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted Science & Math)  

กรรมกำรรับมอบตัว 
กรรมกำรรับเงิน 

ระดมทรัพยำกร สมำคมผู้ปกครองและครู บริจำคกำรกุศล 
นายชนัสนันท์  เจริญเลิศเดชกุล 
นางปวัลย์รัตน์  ตันสกุล 

นางสาวเสาวภา  กระสังข ์ นางมนสิชา สุทธิแสน นางสาวน้ าทิพย์  ธูปหอม 

นางสาววะราพร วงศรีวอ 
นางอรสา         อินทุกานตะ 

นางชาลิตา  บวรรับพร นายอมร  มาตะยา นางสาวณิชา  แสงทอง 

นางโสมสิริ      แฝงเมืองคุก 
นายนพดล      ข ากัน 

นางสาวชนานาถ  ปรชีาศิลป ์ นายจารุกิตติ์  ชินนะราช นางสาวนภิาภรณ์  พวงปัญญา 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำอังกฤษ (EIC : English Intensive Course)  

กรรมกำรรับมอบตัว 
กรรมกำรรับเงิน 

ระดมทรัพยำกร สมำคมผู้ปกครองและครู บริจำคกำรกุศล 
นางสาวชนัญชิดา  ทองมูล 
นางสาวรัชฏาพร หาญมโน 

นางสาวกาญจนา  อรอินทร ์ นายนวพล  ศรีอ าพันธ์ นางสาววรรณกร  สมบรูณ์ 

 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ห้องเรียนพิเศษด้ำนภำษำจีน (CIC: Chinese Intensive Course) 

กรรมกำรรับมอบตัว 
กรรมกำรรับเงิน 

ระดมทรัพยำกร สมำคมผู้ปกครองและครู บริจำคกำรกุศล 
นางสาวยุพิน     เกษตรศิลป์ชัย 
นางสาวแพลน โปมิล 

นางสาวกัญญารัตน ์ วงษ์พินิจ นางสาวจุฑาภรณ์  งามสะพรั่ง 
นางสาวพิรุณทิพย์  

กลมประโคน 
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 17.3 คณะกรรมกำรรับมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 วันที่ 11 มีนำคม 2565 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

กรรมกำรรับมอบตัว 
กรรมกำรรับเงิน 

ระดมทรัพยำกร สมำคมผู้ปกครองและคร ู บริจำคกำรกุศล 
นางรุ่งฤดี    อภิชัยสุขสกุล 
นายนพคุณ  มีมานะ 

นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน นายศิวพงษ์  ไพรัตน์ นางสาววชิชญุา  สุเจตน์จิตต ์

   หน้ำที ่ 1) กรรมการรับมอบตัวนักเรียน 
       1.1 ตรวจรายชื่อนักเรียน และจัดล าดับการเข้ามอบตัว 
     1.2 บันทึกและลงนามในใบน า 
     1.3 ตรวจหลักฐาน ดังนี้  
         (1) ตรวจสอบใบมอบตัว และให้ผู้ปกครองลงนาม 
                  (2) ทะเบียนบ้าน ชื่อนักเรียน บิดา มารดา ตรวจจากฉบับจริง เก็บฉบับส าเนา (ไม่จ าเป็นต้องมีชื่อ 
                       ในบ้านเดียวกันสามารถมอบตัวได้) 
                  (3) ทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ตรวจจากฉบับจริง เก็บฉบับส าเนา) ต้องมีชื่อในบ้านเดียวกันกับ 
                       นักเรียน (กรณีคนมอบตัวมิใช่ บิดา หรือมารดา) 
        (4) ใบแสดงวุฒิ (ปพ.1:2 แสดงว่าจบ ป.6 และ ปพ.1:3 หรือ รบ.1 แสดงว่าจบ ม.3) ต้องมีจึงรับ 
                      มอบตัวได้ หากยังไม่มี ให้น ามาเพ่ิมเติมในวันเปิดภาคเรียน 
                       (ตรวจจากฉบับจริงเก็บฉบับส าเนา) 
        (5) ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชโอรส    
              2) กรรมการรับเงินบ ารุงการศึกษา  เงินระดมทรัพยากรและเงินสมาคมผู้ปกครองและครู 
               2.1 เก็บเงินบ ารุงการศึกษา  เงินระดมทรัพยากรและเงินสมาคมผู้ปกครองและครูฯ แล้วออกใบเสร็จ 
                    ให้ถูกต้อง และน าเงินส่งกรรมการกลางรับเงินฯ 
               2.2 รวบรวมใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชโอรส 
 

18. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
18.1 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
18.2 นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
18.3 นางสาวพยุง สุขแช่ม ลูกจ้างประจ า กรรมการ 
18.4 นักการภารโรงและแม่บ้าน  กรรมการ 
18.5 นายธวัชชัย เค้ามูล คร ู กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1) จัดสถานที่รับสมัครในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 
 2) จัดสถานที่ออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชโมลี 
 3) จัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ จ านวนที่นั่งตามท่ีรับสมัคร ก่อนวันสอบชั้น
 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม  2564 ห้องสอบละ 25 คน 
 4) จัดสถานที่ส าหรับประชุมผู้ปกครอง นักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัวนักเรียน บริเวณใต้โดมใหญ่ 
 5) จัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ส าหรับการประชุม 
 

19.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำร 
19.1 นายภัทรายุ อยู่เจริญ รองผู้อ านวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
19.2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ ครูช านาญการ            กรรมการ 
19.3 นางสาวสุมณฑา จิรวานิชหิรัญ ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
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19.4 นางสาวสิรีธร ส่งสุข  ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ 
19.5   นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์ ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่     1) จัดอาหารและของว่างให้คณะกรรมการรับสมัคร ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ 
              2) จัดอาหารและของว่างให้คณะกรรมการออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษ ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 
                ณ ห้องประชุมราชโมลี 
              3) จัดอาหารของว่างให้คณะกรรมการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม 2565 
              4) จัดบริการน้ าดื่มส าหรับผู้ปกครอง  
              5) จัดบริการน้ าดื่มและอาหารกลางวันส าหรับคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัว   
 

20. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
20.1 นางสาวนภัสภรณ์              เกตุทอง   ครูช านาญการ    ประธานกรรมการ 
20.2 นายศิวพงษ์  ไพรัตน์   ครูช านาญการ    กรรมการ 
20.3 นางสาวมณีรัตน์ สมประสงค์   เจ้าหน้าที่                กรรมการ 
20.4 นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย   ครชู านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  1) ท าแบบสอบถามความคิดเห็น ผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1             
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ  

             2) สรุปเป็นรูปเล่มประเมินผลการรับสมัคร 
 

21. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
21.1 นางวรดา ศรีอ่อน ครูช านาญการพิเศษ           ประธานกรรมการ 
21.2 นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
21.3 นางสาวชัชชฎา  เอ่ียมสูงเนิน ครชู านาญการพิเศษ           กรรมการ 
21.4 นายอนันต์ ศรีบุญสุข     ครชู านาญการ        กรรมการ 
21.5 นางสาวพิทยา หาญมนต์              ครูผู้ชว่ย        กรรมการ 
21.6 นายภูม ี มะคนมอญ            ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
21.7 นายวันเฉลิม เนตรธานนท์          ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
21.8 นายดุริยะเทพย์ โชควัฒนมงคล        ครู         กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่   1) ให้การดูแลนักเรียนที่เจ็บป่วย ประจ าอยู่ที่ห้องพยาบาลของโรงเรียน 
    2) คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครอง ในวันรับสมัคร วันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบตัวนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    3) ประสานงานการคัดกรองนักเรียนก่อนสอบคัดเลือก  
    4) จัดเตรียมเจลล้างมือ / แอลกอฮอล์ ส าหรับฉีดมือในวันรับสมัคร วันสอบ วันรายงานตัว และวันมอบ
ตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

22. คณะกรรมกำรฝ่ำยจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย  
 22.1 นายธวัชชัย  เค้ามูล  คร ู   ประธานกรรมการ 
 22.2 นายณัฐพล  นุตยางกูล ครูช านาญการ  กรรมการ 
 22.3 นายวีระวุธ  ทวิไชย  คร ู   กรรมการ  
 22.4 นายวรุฒ  ศรีพรม  คร ู   กรรมการ 
 22.5 นายวิเชียร  จันทร์ผล ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
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 22.6 นายสะอาด  ปรุงเหล็ก ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 22.7 นายพีระพล  ศรีมันตะ ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
 22.8 ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน 
 22.9 นายอมร   มาตะยา  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  1) อ านวยความสะดวกงานจราจรและให้บริการสถานที่จอดรถในวันรับสมัครนักเรียน วันสอบ               
วันรายงานตัว   และวันมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ 
         2) คณะกรรมการหมายเลข 22.2, 22.3, 22.4, 22.9 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันสอบ  วันรายงานตัว และ         
วันมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

23. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย / แจกใบสมัคร 
23.1 นายวิเชียร จันทร์ผล  ลูกจ้างชั่วคราว 
23.2 นายสะอาด ปรุงเหล็ก  ลูกจ้างชั่วคราว 
23.3 นายพีระพล  ศรีมันตะ  ลูกจ้างชั่วคราว 

   หน้ำที ่ 1) อ านวยความสะดวกการแจกใบสมัครแก่นักเรียนและผู้ปกครองในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการ 
  2) ให้ผู้รับใบสมัครลงชื่อในแบบรับใบสมัคร 
  3) อ านวยความสะดวกงานจราจรให้บริการสถานที่จอดรถในวันรับสมัครนักเรียน วันสอบ วันรายงาน 

       ตัว และวันมอบตัวของนักเรียน 
 

24. พนักงำนขับรถ 
 นายจะเด็จ   หมู่อ าพันธ์  ลูกจ้างชั่วคราว 

     หน้ำที ่ เตรียมให้บริการขับรถรับส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ในวันที่  6-11 มีนาคม 2565 
  

ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบโดยเคร่งครัด 
 
   สั่ง   ณ  วันที่  15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
            
                                                                     (นายบุญชู  กล้าแข็ง) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดราชโอรส 
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ตำรำงสอบห้องเรียนพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (Gifted Science & Math) 
และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภำษำอังกฤษเข้มข้น (EIC : English Intensive Course) 
และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภำษำจีนเข้มข้น (CIC : Chinese Intensive Course) 

 
สอบวันที่  6 มีนำคม  2565    

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
(Gifted Science & Math) 

 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น  

(EIC : English Intensive Course) 

 
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาจีนเข้มข้น 
(CIC : Chinese Intensive Course) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน 
08.30 – 10.00 น. (90 นาที) 
10.00 – 11.00 น. (60 นาที) 
11.00 – 12.00 น. (60 นาที) 

  1. คณิตศาสตร์ 
  2. วิทยาศาสตร์ 
  3. ภาษาอังกฤษ 

40 
40 
40 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน 
08.30 – 10.00 น. (90 นาที) 
10.00 – 11.00 น. (60 นาที) 
11.00 – 12.00 น. (60 นาที) 

  1. ภาษาอังกฤษ 
  2. คณิตศาสตร์ 
  3. วิทยาศาสตร์ 

60 
20 
20 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน 
08.30 – 09.00 น. (30 นาท)ี 
09.00 – 09.40 น. (40 นาที) 
09.40 – 10.40 น. (60 นาที) 
10.40 – 11.30 น. (50 นาที) 

  1. ภาษาและวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 
  2. ภาษาอังกฤษ 

3. คณิตศาสตร์ 
4. วิทยาศาสตร์ 

20 
20 
20 
20 
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ตำรำงสอบ 
โครงกำรหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

(Gifted Science and Math)   
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   

 
สอบวันที่  7 มีนำคม  2564    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนน 
08.30 – 10.00 น. (90 นาที) 
10.00 – 11.00 น. (60 นาที) 
11.00 – 12.00 น. (60 นาที) 

1. คณิตศาสตร์  
2. วิทยาศาสตร์ 
3. ภาษาอังกฤษ 

40 
40  
40 


