
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่  18/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการด าเนินการจัดสอบการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2  

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

 ด้วยนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจัดให้มกีารประเมินการอ่านการเขียน
ภาษาไทยรายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้
มีการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถ 
ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA  ในวันอังคารที ่22 
มกราคม 2562 เวลา 14.20 – 16.20 น.  
 อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  เพ่ือให้การจัดสอบการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
รายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีโรงเรียนจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง 
ร่วมแก้ปัญหาในการด าเนินงานให้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว  กรรมการ 
  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินการจัดการสอบการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
รายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 ให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  5. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  7. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
3.1 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  น าต้นฉบับข้อสอบจากส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มาท าเป็นข้อสอบ ให้ครบตามจ านวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-3 และด าเนินการจัดเย็บข้อสอบเป็นชุดให้ครบตามจ านวนห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3               
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 และรับกระดาษค าตอบ พร้อมเฉลย จากกรรมการกลางไปตรวจ  
และบันทึกคะแนนลงในใบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แล้วน าส่งภายในวันที่ 26 มกราคม 2562 
ณ หอ้งวิชาการ กรรมการประกอบด้วย 
 3.1.1 กรรมการกองกลาง 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
    3. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา  กรรมการ 
    4. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
  5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.1.2 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
   2. นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
   3. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
   4. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
   5. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
   6. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
   7. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
   8. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 ฝ่ายก ากับห้องสอบ  มีหน้าที่ รับข้อสอบจากกรรมการกลาง จัดเตรียมห้องสอบ และก ากับ 
ห้องสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของกรรมการก ากับห้องสอบ พ.ศ.2548” 
โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่กรรมการกลาง ณ ห้องสแกนลายนิ้วมือ
กรรมการประกอบด้วย 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ห้อง สถานที่สอบ ชือ่ – 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 
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 
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กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  

ม.๒ GP (ม.๒/๑) ๕๔๓ นางอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นางทวีรัตน์  เหรียญทอง 
ม.๒ GP (ม.๒/๒) ๕๔๔ นางสาวจริยา   เฉยเม   นางอารยา  รักมหาคุณ 
ม.๒ GEP (ม.๒/๓) ๗๔๕ นางสาวพวงพลอย   พรกระแส นางสาวณิชภัสร ์ สมปู่ 
ม.๒ ECP (ม.๒/๔) 747 นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก นายคุณากร  สุริยนต์ 
ม.๒ SMP๑(ม.๒/๕) 836 นายสุเทพ   สิทธิโสภณ นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล 
ม.๒ SMP๒(ม.๒/๖) 837 นายสมชาย   ดวงเนตร นางสาวนุศรา  รอดสิน 
ม.๒ SMP๓(ม.๒/๗) 841 นางวาริน   สอนง่ายดี   นายชานนท์  ผ่องฉวี 
ม.๒ SMP๔(ม.๒/๘) 842 นางจรัสศรี   เขาเหิน นายสาธิต  จันสิงขรณ์ 
ม.๒ SMP๕(ม.๒/๙) ศ.3 นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์ นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเจริญ 
ม.๒ ESoP๑(ม.๒/๑๐) 843 นายกิตติศักดิ์  น้อยค า นางสาวธันยาภรณ์  ศรีโพธิ์ 
ม.๒ ESoP๒(ม.๒/๑๑) 844 นายวิทยา   อินอยู่ นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 

ม.๒ ESoP๓(ม.๒/๑๒) 845 
นายทวีพงศ์   รอดสิน นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง 
นายโพยม   ศิริพงษ์  

 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 

ม.๓ GP (ม.๓/๑) ๕๔๕ นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางสุมาลี  หมากผิน 
ม.๓ GP (ม.๓/๒) ๕๔๖ นางกรรณิการ์   รัตนาวิบูลย์ นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก 
ม.๓ GEP (ม.๓/๓) ๗๔๔ นางรัชนี  พุดซ้อน นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม 
ม.๓ ECP (ม.๓/๔) 322 นางลาวัลย์  ถาพันธุ์ นายกนกศักดิ์  สอนเพียร 
ม.๓ SMP๑ (ม.๓/๕) ๓๑๑ นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี 
ม.๓ SMP๒ (ม.๓/๖) ๓๑๒ นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ 
ม.๓ SMP๓ (ม.๓/๗) ๓๑๓ นายสมชาย  จินะ      นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 
ม.๓ SMP๔ (ม.๓/๘) ๓๑๔ นายวิษณุ  อ้นบางเขน นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ 
ม.๓ SMP๕ (ม.๓/๙) ๓๓๒ นายปฏิฬ  นาคทอง นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง 
ม.๓ ESoP๑ (ม.๓/๑๐) 812 นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด 
ม.๓ ESoP๒ (ม.๓/๑๑) ๓๓๔ นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน 
ม.๓ ESoP๓ (ม.๓/๑๒) ๓๓๕ นายวิรัตน์  ตันติกุล      นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม 

 

  3.3 ฝ่ายกองกลางสนามสอบ  มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบให้กรรมการ 
คุมสอบทุกห้อง กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
    3. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา  กรรมการ 
    4. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
          5. นางจรรยา  ตรีกุย  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



- 4 - 
 

  3.4 ฝ่ายวัดผลประเมินผล  มีหน้าที่  รับคะแนนจากกรรมการตรวจข้อสอบมารวบรวม วิเคราะห์ 
ประเมินผลการสอบ และรายงานให้ทางโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทราบ 
กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
   3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
   4. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ทีไ่ด้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

  สั่ง  ณ วันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2562 

  
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 


