
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่  254/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดสอบการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------ 

 ด้วยนโยบายส านกงาานณณกงรรมงารงารึึงาาัก้นื้ืนฐาน ได้ง าหนดจกดให้มงีารปรกเมินงารอ่านงารเัียน
ภาาาไทยรายบุณณลัอานกงเรียนชก้นมกธยมึึงาาปีที่ 1 – 3 ภาณเรียนที่ 2 ณรก้าที่ 1 ปรกจ าปีงารึึงาา 2561 เื่ือให้
มีงารืกฒนางารอ่านงารเัียนภาาาไทยัอานกงเรียนเป็นรายบุณณลอย่าาต่อเนื่อา โดยใช้เณรื่อามือวกดณวามสามารถ 
ในงารรู้เรื่อางารอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทาางารปรกเมินผลนกงเรียนนานาชาติ PISA  ในวกนอกาณารที ่20 
ืฤึจิงายน 2561 เวลา 14.20 – 16.20 น.  
 อาึกยอ านาจณวามในมาตรา 39 แห่าืรกราชบกญญกติรกเบียบบริหารราชงาร ณณกงรรมงารงารึึงาา 
ัก้นื้ืนฐานที่ 1/2546 ลาวกนที่ 7 งรงฎาณม 2546  เื่ือให้งารจกดสอบงารปรกเมินงารอ่านงารเัียนภาาาไทย
รายบุณณลัอานกงเรียนชก้นมกธยมึึงาาปีที่ 1 – 3 ภาณเรียนที่ 2 ณรก้าที่ 1 ปรกจ าปีงารึึงาา 2561 เป็นไปด้วย 
ณวามเรียบร้อยแลกบกาเงิดผลดีโราเรียนจึามีณ าสก่าแต่าตก้าณณกงรรมงารรกบผิดชอบงารสอบณรก้านี้ ดกาต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ในงารให้ณ าปรึงาา เสนอแนก แลกให้ณวามช่วยเหลือ รวมทก้า 
ร่วมแง้ปัญหาในงารด าเนินาานให้ด้วยณวามเรียบร้อย มีปรกสิทธิภาื งรรมงารปรกงอบด้วย 
  1. นายสมืร  สุัอร่าม   ปรกธานงรรมงาร 
  2. นาาสาวมารินทร์ งลิ่นเชตุ   งรรมงาร 
  3. นาาสาวจุฑามาึ วาา์เัียว  งรรมงาร 
  4. นาาจรรยา  ตรีงุย   งรรมงาร 
  5. นายฐิตินกนท์  เหรียญทอา  งรรมงาร 
  6. นาาอฑิภา  วรางรเจริญ  งรรมงารแลกเลัานุงาร 
  7. นายสุนกย  ึรีม่วา   งรรมงารแลกผู้ช่วยเลัานุงาร 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินงารจกดงารสอบงารปรกเมินงารอ่านงารเัียนภาาาไทย
รายบุณณลัอานกงเรียนชก้นมกธยมึึงาาปีที่ 1 – 3 ภาณเรียนที่ 2 ณรก้าที่ 1 ปรกจ าปีงารึึงาา 2561 ให้ส าเร็จลุล่วา 
ไปด้วยดี งรรมงารปรกงอบด้วย 
  1. นาาอฑิภา  วรางรเจริญ  ปรกธานงรรมงาร 
  2. นายฐิตินกนท์  เหรียญทอา  งรรมงาร 
  3. นาาจรรยา  ตรีงุย   งรรมงาร 
  4. ส.ต.ต.หญิาภกทร์วดี มูลดี   งรรมงาร 
  5. นาาทวีรกตน์  เหรียญทอา  งรรมงาร 
  6. นายวีรืล  ปานด า   งรรมงาร 
  7. นายสุนกย  ึรีม่วา   งรรมงารแลกเลัานุงาร 
  8. นายธีรืาา์  เั็มณา   งรรมงารแลกผู้ช่วยเลัานุงาร 
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 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
3.1 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  น าต้นฉบกบั้อสอบจางส านกงาาน 

เัตื้ืนที่งารึึงาามกธยมึึงาา เัต 38 มาท าเป็นั้อสอบ ให้ณรบตามจ านวนัอานกงเรียนรกดกบชก้นมกธยมึึงาาปีที่  
1-3 แลกด าเนินงารจกดเย็บั้อสอบเป็นชุดให้ณรบตามจ านวนห้อาเรียนัอานกงเรียนรกดกบชก้นมกธยมึึงาาปีที่ 1-3               
ให้แล้วเสร็จภายในึุงร์ที่ 17 ืฤึจิงายน 2561 แลกรกบงรกดาาณ าตอบ ืร้อมเฉลย จางงรรมงารงลาาไปตรวจ 
แลกบกนทึงณกแนนลาในใบรายชื่อนกงเรียนรกดกบชก้นมกธยมึึงาาปีที่ 1-3 แล้วน าส่าภายในวกนึุงร์ที่ 23 ืฤึจิงายน 
2561 ณ ห้อาวิชางาร งรรมงารปรกงอบด้วย 
 3.1.1 กรรมการกองกลาง 
  1. นายฐิตินกนท์  เหรียญทอา  ปรกธานงรรมงาร 
  2. นาาส าอาาณ์  เรือาเท่ียา  งรรมงาร 
    3. นาาสาววิภาึิริ  ทางกถา  งรรมงาร 
    4. นาาสาวปัทรียา ปรกสาณ์ทรกืย์  งรรมงาร 
  5. นาาจรรยา  ตรีงุย   งรรมงารแลกเลัานุงาร 
  6. นาาสาวนริึรา ปรกเสริฐสิทธิ์  งรรมงารแลกผู้ช่วยเลัานุงาร 
 3.1.2 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1. นายธีรืาา์  เั็มณา   ปรกธานงรรมงาร 
   2. นาารกชดาวกลย์  ธิติงุลธรณ์  งรรมงาร 
   3. นาาวาสนา  ทิืืาหา  งรรมงาร 
   4. นาาจรกสึรี  เัาเหิน   งรรมงาร 
   5. นายวิทยา  อินอยู่   งรรมงาร 
   6. นาานภาืร  โืธิ์เาิน   งรรมงาร 
   7. นาาสาวึิริวรรณ กืนทกยกง  งรรมงาร 
   8. นาาภกสติ์ทิืา  ยนต์นิยม  งรรมงารแลกเลัานุงาร 
 3.2 ฝ่ายก ากับห้องสอบ  มีหน้าที่ รกบั้อสอบจางงรรมงารงลาา จกดเตรียมห้อาสอบ แลกง างกบ 
ห้อาสอบ โดยปฏิบกติตามรกเบียบัอางรกทรวาึึงาาธิงาร “งารปฏิบกติัอางรรมงารง างกบห้อาสอบ ื.ึ.2548” 
โดยเณร่าณรกด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่างรกดาาณ าถาม แลกงรกดาาณ าตอบ ที่งรรมงารงลาา ณ ห้อาสแงนลายนิ้วมือ
งรรมงารปรกงอบด้วย 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 
ม.๑ GP (ม.๑/๑) ๕๔๑ นางจิดาภา  พรามจร นางอ าพร   รักสิงห์ 

ม.๑ GP (ม.๑/๒) ๕๔๒ นายเสกสรร   เทียนทอง นางสาวศิริลักษณ์  มั่งคล้าย 

ม.๑ GEP (ม.๑/๓) ๗๔๖ นางสาวสุทธิณี   โชติมน นางสาวกฤษณา  เพ็งอ่ า 

ม.๑ MP (ม.๑/๔) ๗๒๘ นางสาวกิตติยา   ต้นกลั่น นางสาวกันทิชา  แซ่สง 

ม.๑ SPP (ม.๑/๕) ๗๓๑ นายชัยณรงค ์  เขียวแก้ว นางสาวจารุวรรณ   ไชยพันโท 

ม.๑ SMP๑(ม.๑/๖) ๗๓๒ นางสมใจ  พงษ์สิงห์ นางรัชดาวัลย์   ธิติกุลธรณ์ 

ม.๑ SMP๒(ม.๑/๗) ๗๓๓ นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์ นายสุเทพ   มาคง 

ม.๑ SMP๓(ม.๑/๘) ๗๓๔ นายก าพล  สุนันทวนิช นางสาวสุมามาลย์   นวลพิจิตร 

ม.๑ SMP๔(ม.๑/๙) ๗๓๕ นางวาสนา  ทิพพาหา นายเฉลิมพล   อินทรสอาด 
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ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 

ม.๑ SMP๕(ม.๑/๑๐) ๗๓๖ นางสมหมาย  เข็มคง นางสาวณัฐวรรณ   มั่นใจ 

ม.๑ SMP๖(ม.๑/๑๑) ๗๓๗ นางณฐากาญจน์   ภูมิรัตนไพศาล นายโอฬาร   จอกทอง 

ม.๑ SMP๗(ม.๑/๑๒) ๗๓๘ นายอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น นายไพฑูรย์  พิกาด 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
ม.๒ GP (ม.๒/๑) ๕๔๓ นาาอุไรวรรณ   เหมือาแง้ว นาาทวีรกตน์  เหรียญทอา 
ม.๒ GP (ม.๒/๒) ๕๔๔ นาาสาวจริยา   เฉยเม   นาาอารยา  รกงมหาณุณ 
ม.๒ GEP (ม.๒/๓) ๗๔๕ นาาสาวืวาืลอย   ืรงรกแส นาาสาวณิชภกสร ์ สมปู่ 
ม.๒ ECP (ม.๒/๔) 747 นาาสาวจินตวีร์   งกดฟัง นายณุณางร  สุริยนต์ 
ม.๒ SMP๑(ม.๒/๕) 836 นายสุเทื   สิทธิโสภณ นาาสาวืฤงาา  เื่ิมืูล 
ม.๒ SMP๒(ม.๒/๖) 837 นายสมชาย   ดวาเนตร นาาสาวนุึรา  รอดสิน 
ม.๒ SMP๓(ม.๒/๗) 841 นาาวาริน   สอนา่ายดี   นายชานนท์  ผ่อาฉวี 
ม.๒ SMP๔(ม.๒/๘) 842 นาาจรกสึรี   เัาเหิน นายสาธิต  จกนสิาัรณ์ 
ม.๒ SMP๕(ม.๒/๙) ึ.3 นายณกฐืาึ์   บุญจกนทร์ นาาสาวเสาวนีย์  เชื้อเจริญ 
ม.๒ ESoP๑(ม.๒/๑๐) 843 นายงิตติึกงด์ิ  น้อยณ า นาาสาวธกนยาภรณ์  ึรีโืธิ์ 
ม.๒ ESoP๒(ม.๒/๑๑) 844 นายวิทยา   อินอยู่ นาาสาวเงื้องูล  เรือาฤทธิ์ 

ม.๒ ESoP๓(ม.๒/๑๒) 845 
นายทวีืาึ์   รอดสิน นาาสาวยุวลี  เที่ยาทุ่า 
นายโืยม   ึิริืาา์  

 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 
ม.๓ GP (ม.๓/๑) ๕๔๕ นายเสน่ห์  เัียวแง้ว นาาสุมาลี  หมางผิน 
ม.๓ GP (ม.๓/๒) ๕๔๖ นาางรรณิงาร์   รกตนาวิบูลย์ นาาสาวึิริวรรณ  กืนทกยกง 
ม.๓ GEP (ม.๓/๓) ๗๔๔ นาารกชนี  ืุดซ้อน นาาสาวแืรวืรรณ  ักนงสิงรรม 
ม.๓ ECP (ม.๓/๔) 322 นาาลาวกลย์  ถา กืนธุ์ นายงนงึกงดิ์  สอนเืียร 
ม.๓ SMP๑ (ม.๓/๕) ๓๑๑ นาาสุภาื  น้อยจกนทร์ นายืกชรืาา์  ทิืย์ธานี 
ม.๓ SMP๒ (ม.๓/๖) ๓๑๒ นายวีรืล  ปานด า นาาสาวนิืืิชฌาน์  นาณทรกืย์ 
ม.๓ SMP๓ (ม.๓/๗) ๓๑๓ นายสมชาย  จินก      นาาสาววรรณิึา  เจิมนิ่ม 
ม.๓ SMP๔ (ม.๓/๘) ๓๑๔ นายวิาณุ  อ้นบาาเัน นายยุทธ์สืร  รกงสิาห์ 
ม.๓ SMP๕ (ม.๓/๙) ๓๓๒ นายปฏิฬ  นาณทอา นาาสาวอนุธิดา  แง้วสีม่วา 
ม.๓ ESoP๑ (ม.๓/๑๐) 812 นาานภาืร  โืธิ์เาิน ว่าที่ร้อยตรีจกงรงฤาณ์  หมองมืด 
ม.๓ ESoP๒ (ม.๓/๑๑) ๓๓๔ นายภกณืล  หล่ าทุ่า นาาสุมาลี  นกงเรียน 
ม.๓ ESoP๓ (ม.๓/๑๒) ๓๓๕ นายวิรกตน์  ตกนติงุล      นาางาญจนาภรณ์  งล่อมณุ้ม 
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3.3 ฝ่ายกองกลางสนามสอบ  มีหน้าที่  จกดเตรียมั้อสอบ อุปงรณ์งารสอบให้งรรมงาร 
ณุมสอบทุงห้อา งรรมงารปรกงอบด้วย 
   1. นายฐิตินกนท์  เหรียญทอา  ปรกธานงรรมงาร 
   2. ส.ต.ต.หญิาภกทร์วดี มูลดี   งรรมงาร 
    3. นาาสาววิภาึิริ  ทางกถา  งรรมงาร 
    4. นาาสาวปัทรียา  ปรกสาณ์ทรกืย์  งรรมงาร 
          5. นาาจรรยา  ตรีงุย  งรรมงารแลกเลัานุงาร 

6. นาาสาวนริึรา ปรกเสริฐสิทธิ์  งรรมงารแลกผู้ช่วยเลัานุงาร 
  3.4 ฝ่ายวัดผลประเมินผล  มีหน้าที่  รกบณกแนนจางงรรมงารตรวจั้อสอบมารวบรวม วิเณรากห์ 
ปรกเมินผลงารสอบ แลกรายาานให้ทาาโราเรียน แลกส านกงาานเัตื้ืนที่งารึึงาามกธยมึึงาา เัต 38 ทราบ 
งรรมงารปรกงอบด้วย 
   1. นายฐิตินกนท์  เหรียญทอา  ปรกธานงรรมงาร 
   2. นาาปรกเสริฐ  อ้นบาาเัน  งรรมงาร 
   3. ส.ต.ต.หญิาภกทร์วดี มูลดี   งรรมงาร 
   4. นาาณ าม ี  ชกยรกงาา   งรรมงารแลกเลัานุงาร 

 ให้ณรูอาจารย์ที่ได้รกบแต่าตก้าตามณ าสก่านี้ ปฏิบกติหน้าที่ตามที่ทาาโราเรียนได้มอบหมายอย่าาเณร่าณรกด  
แลกบกาเงิดผลดีแง่ทาาราชงารสืบต่อไป 

  สก่า  ณ วกนที่  15  ืฤึจิงายน  ื.ึ. 2561 

 
(นายสมืร  สุัอร่าม) 

ผู้อ านวยงารโราเรียนสุโัทกยวิทยาณม 
 

 
 
 
 
 
 
 


