
 
ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่ 56/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งกรรมกำรด ำเนนิกำรจดัสอบปลำยภำคโดยใชข้อ้สอบมำตรฐำนกลำง  

ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่1 และระดบัชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2 ปีกำรศกึษำ 2561 
------------------------------ 

 ด้วยนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้ใช้ข้อสอบกลำงในกำรสอบปลำยภำค
เรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลำยภำคระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 4 สำระกำรเรียนรู้ คือ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
เพ่ือกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ โดยก ำหนดให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวกันต้องสอบพร้อมกัน                   
ด้วยข้อสอบฉบับเดียวกัน และให้กำรสอบนี้เนื้อเดียวกันกับกำรสอบปลำยภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 จึงก ำหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนำคม 2562  
 อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2546  เพ่ือให้กำรจัดสอบปลำยภำคโดยใช้ข้อสอบกลำงเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีโรงเรียนจึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบกำรสอบครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่  ในกำรให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ และให้ควำมช่วยเหลือ รวมทั้งร่วม
แก้ปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ กรรมกำรประกอบด้วย 
     1. นำยสมพร   สุขอร่ำม ประธำนกรรมกำร 
       2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ กรรมกำร 
     3. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว กรรมกำร 
     4. นำงจิดำภำ   พรำมจร กรรมกำร 
     5. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช กรรมกำร 
     6. นำงอำรีย์   สำเกกูล กรรมกำร  
     7. นำยวิรัตน์   ตันติกุล กรรมกำร 
     8. นำงภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
     9. นำยพนม   พุฒลำ กรรมกำร 
     10. นำยชัยณรงค์  เขียวแก้ว กรรมกำร 
     11. นำยบุญมี   มะริด กรรมกำร 
     12. นำยธงชัย   รักถึง กรรมกำร 
     13. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
     14. นำงจรรยำ  ตรีกุย กรรมกำร 
     15. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมกำร 
    16. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     17. นำยสุนัย   ศรีม่วง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรจัดสอบโดยใช้ข้อสอบมำตรฐำนกลำง ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงอฑิภำ   วรำกรเจริญ ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยธีรพงษ์  เข็มคง กรรมกำร 
   3. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์ กรรมกำร 
   4. นำงวริยำภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์ กรรมกำร 
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   5. นำงสุภำพ   น้อยจันทร์ กรรมกำร 
   6. นำงรัชนี   พุดซ้อน กรรมกำร 
   7. นำยบุญมี   มะริด กรรมกำร 
   8. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง กรรมกำร 
   9. นำยวิษณุ   อ้นบำงเขน กรรมกำร 
   10. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์ กรรมกำร 
   11. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์ กรรมกำร 
   12. นำยสุนัย   ศรีม่วง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   13. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   14. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที่ 

3.1 ฝำ่ยจดัท ำตำรำงสอบ  มหีน้ำที่  ด ำเนินกำรจัดท ำตำรำงสอบส ำหรับกำรสอบโดยใช้ข้อสอบ 
มำตรฐำนกลำง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 2 กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสกุลทิพย์ ผกำวิสุทธ์  กรรมกำร 
   3. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
   4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
   5.นำยอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

3.2 ฝำ่ยจดัเตรยีมข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้ำที่  น ำต้นฉบับข้อสอบจำก สพม.38 มำท ำ 
เป็นข้อสอบกลำงในกำรสอบปลำยภำค ให้ครบตำมจ ำนวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 2 และด ำเนินกำรเย็บข้อสอบเป็นชุดให้ครบตำมจ ำนวนห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และรับกระดำษค ำตอบ พร้อมเฉลย จำกกรรมกำรกลำงไปตรวจ และบันทึกคะแนน
ลงในใบรำยชื่อนักเรียน โดยระบุรำยวิชำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 (4 รำยวิชำ) 
แล้วน ำส่งครผูู้สอนแต่ละรำยวิชำ ภำยในวันที่ 11 มีนำคม 2562 ณ ห้องทะเบียนวัดผล กรรมกำรประกอบด้วย 
 3.2.1 กรรมกำรฝำ่ยกองกลำง 

1. นำยสุนัย ศรีม่วง ประธำนกรรมกำร 
2. นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์ กรรมกำร 
3. นำยอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน กรรมกำร 
4. นำงสำวศิริลักษณ์ มั่งคล้ำย  กรรมกำร 
5.นำงสำวอภินันทนีย์  เอ่ียมมำ  กรรมกำร 
6. นำยกุลวัชร  อรุณวิง  กรรมกำร 
7. นำงสำวกนกวรรณ เพชรไทย  กรรมกำร 
8. นำงสำวศศิธร  นำคสิงห์  กรรมกำร 
9. นำยกิติศักดิ์  ทวิชำชำติ กรรมกำร 
10. นำยร่มทรัพย์ ศรีธนะ  กรรมกำร 
11. นำงสำวจำรุวรรณ   เพ้ิงจันทร์  กรรมกำร 
12. นำงสำวปิติมำ   ฉับพลับ  กรรมกำร 
13. นำยจีรพงษ์  พลำนไชย กรรมกำร 
14. นำยกัมพล  หุนะกูล  กรรมกำร 
15. นำยภำณุพงศ์ ฟักบัว  กรรมกำร 
16. นำยวุฒิชัย  พุฒตำล  กรรมกำร 
17. นำงสำววรำภรณ์  ทะชัย  กรรมกำร 
18. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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19. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
20. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 3.2.2 กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรูภ้ำษำไทย 
 1. นำยธีรพงษ์ เข็มคง  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยวิทยำ อินอยู่  กรรมกำร 
 3. นำงวำสนำ ทิพพำหำ  กรรมกำร 
 4. นำงสำวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมกำร 
 5. นำงรัชดำวัลย์ ธิติกุลธรณ์  กรรมกำร 
 6. นำงจรัสศรี เขำเหิน  กรรมกำร 
 3.2.3 กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำอังกฤษ 
 1. นำงสำวอนงค์นำฎ ปำนด้วง ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงอุไรวรรณ เหมืองแก้ว กรรมกำร 
 3. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส กรรมกำร 
 4. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก กรรมกำร 
 5. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร กรรมกำร 
 3.2.4 กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณติศำสตร ์
 1. นำงวริยำภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ กรรมกำร 
 3. นำงสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมกำร 
 4. นำยโพยม ศิริพงษ์ กรรมกำร 
 5. นำงวำริน สอนง่ำยดี กรรมกำร 
 6. นำงอ ำพร รักสิงห์ กรรมกำร 
 7. นำงสำวยุวล ี เที่ยงทุ่ง กรรมกำร 
 8. นำงทวีรัตน์ เหรียญทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.2.5 กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วทิยำศำสตร ์
 1. นำงปภัชญำ บรรเทำทุกข์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยเสกสรร เทียนทอง กรรมกำร 
 3. นำงสมหมำย เข็มคง กรรมกำร 
 4. นำงสำวจริยำ เฉยเม กรรมกำร  
 5. นำยรำชันย ์ ปิยะสิริเชำวน์ กรรมกำร 
 6. นำงสำวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ กรรมกำร 
       3.3 ฝำ่ยก ำกับห้องสอบ  มีหน้ำที่ ก ำกับห้องสอบและปฏิบัติตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร  
“กำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบ พ.ศ. 2548” โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จจำกกำรสอบแต่ละรำยวิชำให้กรรมกำรก ำกับ 
ห้องสอบน ำกระดำษค ำตอบส่งกรรมกำรกองกลำงให้ครบถ้วน อนึ่ง ในกำรควบคุมกำรสอบถ้ำมีครู อำจำรย์ ลำป่วย  
ลำกิจ ไม่สำมำรถมำปฏิบัติหน้ำที่ในกำรควบคุมกำรสอบได้ ให้หัวหน้ำกองกลำงจัดส่งกรรมกำรกลำงท ำกำรควบคุม 
กำรสอบแทนชั่วครำวตำมควำมเหมำะสม กรรมกำรประกอบด้วย 
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กรรมกำรก ำกบัห้องสอบ ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 

ห้อง สถำนทีส่อบ ชื่อ – สกลุ 
ม.1 GP (ม.1/1) 541 นำงจิดำภำ  พรำมจร นำงอ ำพร   รักสิงห์ 
ม.1 GP (ม.1/2) 542 นำยเสกสรร   เทียนทอง นำงสำววันทนีย์  ทัศนำ 
ม.1 GEP (ม.1/3) 746 นำงสำวสุทธิณี   โชติมน นำยพลวัฒน์  เหรียญทอง 
ม.1 MP (ม.1/4) 728 นำงสำวกิตติยำ   ต้นกลั่น นำงสำวกันทิชำ  แซ่สง 
ม.1 SPP (ม.1/5) 731 นำยชัยณรงค์   เขียวแก้ว นำงสำวจำรุวรรณ   ไชยพันโท 
ม.1 SMP1(ม.1/6) 732 นำงสมใจ  พงษ์สิงห์ นำงรัชดำวัลย์   ธิติกุลธรณ์ 
ม.1 SMP2(ม.1/7) 733 นำยสุเทพ   มำคง นำงสำวกฤษณำ  เพ็งอ่ ำ 
ม.1 SMP3(ม.1/8) 734 นำยก ำพล  สุนันทวนิช นำงสำวสุมำมำลย์   นวลพิจิตร 
ม.1 SMP4(ม.1/9) 735 นำงวำสนำ  ทิพพำหำ นำยเฉลิมพล   อินทรสอำด 
ม.1 SMP5(ม.1/10) 736 นำงสมหมำย  เข็มคง นำงสำวณัฐวรรณ   มั่นใจ 
ม.1 SMP6(ม.1/11) 737 นำงณฐำกำญจน์   ภูมิรัตนไพศำล นำยโอฬำร   จอกทอง 
ม.1 SMP7(ม.1/12) 738 นำยอภิสิทธิ์   มิ่งกลิ่น นำยอนำวิล  นฤสุข 

 
 

กรรมกำรก ำกบัห้องสอบ ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2 

ห้อง สถำนทีส่อบ ชื่อ – สกลุ  
ม.2 GP (ม.2/1) 543 นำงอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง 
ม.2 GP (ม.2/2) 544 นำงสำวจริยำ   เฉยเม   นำงอำรยำ  รักมหำคุณ 
ม.2 GEP (ม.2/3) 745 นำงสำวพวงพลอย   พรกระแส นำงสำวณิชภัสร ์ สมปู่ 
ม.2 ECP (ม.2/4) 747 นำงสำวจินตวีร์   กัดฟัก นำยคุณำกร  สุริยนต์ 
ม.2 SMP1(ม.2/5) 836 นำยสุเทพ   สิทธิโสภณ นำงสำวพฤกษำ  เพ่ิมพูล 
ม.2 SMP2(ม.2/6) 837 นำยสมชำย   ดวงเนตร นำงสำวนุศรำ  รอดสิน 
ม.2 SMP3(ม.2/7) 841 นำงวำริน   สอนง่ำยดี   นำยชำนนท์  ผ่องฉวี 
ม.2 SMP4(ม.2/8) 842 นำงจรัสศรี   เขำเหิน นำยสำธิต  จันสิงขรณ์ 
ม.2 SMP5(ม.2/9) ศ.3 นำยณัฐพงศ์   บุญจันทร์ นำงสำวเสำวนีย์  เชื้อเจริญ 
ม.2 ESoP1(ม.2/10) 843 นำยกิตติศักดิ์  น้อยค ำ นำงสำวธันยำภรณ์  ศรีโพธิ์ 
ม.2 ESoP2(ม.2/11) 844 นำยวิทยำ   อินอยู่ นำงสำวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ 

ม.2 ESoP3(ม.2/12) 845 
นำยทวีพงศ์   รอดสิน นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง 
นำยโพยม   ศิริพงษ์  

 
  3.4 ฝำ่ยวดัผลประเมนิผล  มหีน้ำที่  รับคะแนนจำกกรรมกำรตรวจข้อสอบมำรวบรวม วิเครำะห์ 
ประเมินผลกำรสอบ และรำยงำนให้ทำงโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 38 ทรำบ 
กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำร 
   3. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 

5. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ทำงโรงเรียนได้มอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
และบังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป 

  สั่ง  ณ วันที่  13  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 

 
(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ตำรำงสอบขอ้สอบกลำง ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่1 และชัน้มธัยมศึกษำปทีี่ 2 ปีกำรศกึษำ 2561 

วนัพฤหสับดทีี ่7 มนีำคม 2562 
 

ชัน้ วชิำ เวลำสอบ จ ำนวนข้อสอบ คะแนนเต็ม ใชเ้วลำ 

ม.1 

ภำษำไทย 08.30 – 10.00 น. 40 ข้อ  100 คะแนน 90 นำที 
คณิตศำสตร์ 10.00 – 12.00 น. 30 ข้อ  100 คะแนน 120 นำที 
วิทยำศำสตร์ 13.00 – 14.30 น. 40 ข้อ  100 คะแนน 90 นำที 
ภำษำอังกฤษ 14.30 – 16.00 น. 40 ข้อ  100 คะแนน 90 นำที 

      

ม.2 

ภำษำไทย 08.30 – 10.00 น. 40 ข้อ  100 คะแนน 90 นำที 
คณิตศำสตร์ 10.00 – 12.00 น. 30 ข้อ  100 คะแนน 120 นำที 
วิทยำศำสตร์ 13.00 – 14.30 น. 40 ข้อ 100 คะแนน 90 นำที 
ภำษำอังกฤษ 14.30 – 16.00 น. 40 ข้อ  100 คะแนน 90 นำที 

 
 

 
 
 


