
 
 

 

ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 
ที ่ 57/2562  

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรรบัสมคัรนักเรยีนเข้ำศึกษำตอ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1  
(หอ้งเรยีนพเิศษวทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร,์ ห้องเรียนพิเศษ English Program, หอ้งเรยีนพเิศษ MP 

Multilingual Program) และชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่4  
(หอ้งเรยีนพเิศษวทิยำศำสตร ์- คณติศำสตร ์และห้องเรยีนพิเศษ English Program)  

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2562 
------------------------------ 

 เพ่ือให้สอดคล้องตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2562 
และประกำศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม เรื่อง กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1                
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 โครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และห้องเรียน English Program 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 โดยมีก ำหนดกำรดังนี้ 
 วนัรบัสมคัร       วันที่  23 - 27  กุมภำพันธ์  2562  เวลำ 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
 วนัสอบคัดเลอืก  วันที่ 9 มีนำคม 2562  (ม.1), วันที่ 10 มีนำคม 2562 (ม.4)  
 วนัประกำศผลสอบ/รำยงำนตวั วันที่ 13 มีนำคม 2562 (ม.1), วันที่ 14 มีนำคม 2562 (ม.4) 
 สถำนที่รับสมัคร  อำคำรพระร่วง (อำคำร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 “อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎำคม 2546” เรื่อง กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อ                   
จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบงำน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ อ ำนวยกำรให้กำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2562 ให้มีควำม
โปร่งใส เสมอภำค เป็นธรรม แก้ปัญหำ ให้ค ำปรึกษำแก่กรรมกำรทุกฝ่ำย  กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวจุฑำมำศ วงษ์เขียว  กรรมกำร 
  4. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  5. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  6. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  7. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำกำรรับสมัครนักเรียน                 
เข้ำศึกษำต่อ ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  3. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำร 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
  5. นำงวรี  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
  6. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
 



 2 
 
  7. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  8. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่  
     3.1 ฝ่ำยจดัสถำนที่  มีหนำ้ที ่จดัห้องสอบที่อำคำร 5  (ห้อง 511 – 515, 521 – 523) จ ำนวน  
8 ห้อง ห้องละ 30 คน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 8 มีนำคม 2562 กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยธงชัย  รักถึง   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงแววดำว  อยู่สุข   กรรมกำร 
  3. นักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
    3.2 ฝ่ำยรับสมัคร  มีหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ในวันที่ 23 – 27 กุมภำพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.30 -
16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4  
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำร 

3. นำงจรรยำ     ตรีกุย   กรรมกำร 
4. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
5. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 

  6. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
  7. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   กรรมกำร 
  8. นำยณรรตธร   คงเจริญ   กรรมกำร 
  9. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
  10. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมกำร 
  11. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
  12. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  กรรมกำร 
  13. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร  กรรมกำร 
  14. นำยเฉลิมพล    อินทรสอำด  กรรมกำร   
  15. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  16. นำงสำววภิำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  17. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  18. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.3 ฝ่ำยตรวจหลักฐำน  
  1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
3. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   กรรมกำร 

  4. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  6. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  8. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  กรรมกำร 
  9. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.4 ฝ่ำยออกเลขที่บัตรผู้สมัคร 
  1. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำววิภำศิร ิ ทำกะถำ   กรรมกำร 
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  3. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  กรรมกำร 
  5. นำงสุมำลี  นักเรียน   กรรมกำร 
  6. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.5 ฝ่ำยเก็บหลักฐำน 
  1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  กรรมกำร 
  3. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
  4. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.6 ฝ่ำยบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
  1. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงอ ำพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
  3. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.7 ฝ่ำยรับเงิน  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรเก็บเงินค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 15 มีนำคม 2562 กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร 
  3. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
  4. นำงรัชดำ  ศิริศรีลดำมำศ  กรรมกำร 
  5. นำงดวงพร  มำกล้ ำ   กรรมกำร 
  6. นำงสำวภิรำณี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมกำร 
  7. นำงสำวธัญญำ น้อยถึง   กรรมกำร 
  8. นำงวำสนำ  ทิพพำหำ  กรรมกำร 
  9. นำงสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.7 ฝ่ำยจัดอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้ำที่ จัดบริกำรน้ ำดื่ม อำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน ให้กับครู 
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ ที่มำปฎิบัติหน้ำที่ในวันที่ 23 – 27 กุมภำพันธ์ 2562 สอบวันที่ 9 – 10 มีนำคม 2562 
และวันมอบตัว 8 เมษำยน 2561 กรรมกำรประกอบด้วย  

1. นำงจิดำภำ  พรำมจร   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 

  3. นำงส ำอำงค์  เรืองเท่ียง  กรรมกำร 
  4. นำยธนัช  บุญผ่อง   กรรมกำร 
  5. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.8 ฝำ่ยประกำศผลสอบคดัเลือก (ม.1 วันที่ 13 ม.ีค. 62  และม.4 วันที่ 14 มี.ค. 62)  
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำร 
  3. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
  4. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  5. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 3.9 ฝำ่ยรบัรำยงำนตวั  (ม.1 วันที่ 13 มี.ค. 62  และม.4 วันที่ 14 มี.ค. 62) 
  1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวนรำภรณ์ สุดสนอง  กรรมกำร 

  4. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  6. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.10 ฝำ่ยรบัมอบตวันักเรยีน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก 
เข้ำศึกษำต่อระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 4 พร้อมตรวจหลักฐำนกำรมอบตัวทั้งในส่วนของงำนทะเบียน
นักเรียนและข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) ในวันที่ 15 มีนำคม 2562 ณ หอประชุมศรีจุฬำลักษณ์ กรรมกำร
ประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  3. นำงสำวกำญจนำ มณีวัลย์   กรรมกำร 
  4. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล   กรรมกำร 
  5. นำงประเสริฐ  อ้นบำงเขน  กรรมกำร 
  6. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
  8. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
  9. นำงอ ำพร  รักสิงห์   กรรมกำร 
  10. นำยยุทธ์สพร รักสิงห์   กรรมกำร 
  11. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย ์  กรรมกำร 
  12. นำงสำวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมกำร 
  13. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
  14. นำงสุมำลี  หมำกผิน  กรรมกำร 
  15. นำยณรรตธร คงเจริญ   กรรมกำร 
  16. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมกำร 
  17. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   กรรมกำร   
  18. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          3.11 ฝำ่ยจดัสร้ำงขอ้สอบ มหีน้ำที่ ออกข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน ม.1 และ ม.4  
วิชำคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ใช้ข้อสอบของกลุ่มเครือข่ำยภำคเหนือตอนล่ำงของห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
กลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ ออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯ และห้องเรียนพิเศษ EP วิชำภำษำอังกฤษ 
ส่งต้นฉบับข้อสอบ โดยส่งเป็น File ข้อมูลพร้อมเฉลย ภำยในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องวิชำกำร  
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงวริยำภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมกำร 
  3. นำงปภัชญำ  บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
  5. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  6. นำงสำวอนงค์นำฎ ปำนด้วง   กรรมกำร 
  7. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  8. นำงค ำม ี  ชัยรักษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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  3.12 ฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้ำที ่จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ำกับจ ำนวน
นักเรียนม.1 และม.4 ให้เรียบร้อย พร้อมด ำเนินกำรสอบ (ในวันที่ 9 มีนำคม 2562) กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงจรรยำ  ตรีกุย   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำววิภำศิร ิ ทำกะถำ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   กรรมกำร 

  4. นำงสำวนรำภรณ ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  5. นำงสำวปิยนุช  น้อยคง   กรรมกำร 
  6. นำงสำวภิรำณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมกำร 
  7. นำงสำวปัทรียำ  ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
  8. นำงสำวนริศรำ  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.13 ฝำ่ยก ำกับห้องสอบ มหีน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรปฏิบัติ 
ของกรรมกำรคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ระดับชั้น ม.1 วันที่ 9 มีนำคม 2562 และระดับชั้น ม.4  
วันที่ 10 มีนำคม 2562 เวลำ 08.30 – 16.00 น. ณ อำคำร 5 กรรมกำรประกอบด้วย 
         3.13.1 ระดบัชัน้มธัยมศกึษำปทีี ่1  (วันเสำร์ที่ 9 มี.ค. 62) 
   ห้องสอบที ่1 นำงกรรณิกำร์  รัตนำวิบูลย์ กรรมกำร 
      นำงสำวสุภำพร  สีนวล  กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่2 นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง กรรมกำร 
      นำยโพยม  ศิริพงษ์  กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่3 นำงสำวจริยำ  เฉยเม  กรรมกำร 
      นำงสำวจิรภัทร  ขำวทุ่ง  กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่4 นำงสมหมำย  เข็มคง  กรรมกำร 
      นำงสำวธัญญำ  น้อยถึง  กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่5 นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย์ กรรมกำร 
      นำงสำวน้ ำเพ็ชร  มั่งคล้ำย  กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่6 นำยสว่ำง  จันทร์เจำะ กรรมกำร 
      นำยพัชรพงษ์  ทิพย์ธำนี กรรมกำร 
   ห้องสอบที่ 7 นำยเสกสรร  เทียนทอง กรรมกำร 
      นำยคุณำกร  สุริยนต์  กรรมกำร 
   ห้องสอบที่ 8 นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์ กรรมกำร 
      นำงสำวมำริษำ  สอนบุญเกิด กรรมกำร 
 3.13.2 ระดับชัน้มธัยมศึกษำปีที ่4  (วันอำทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62) 
    ห้องสอบที ่1 นำงสำวสวรส  ปำนเกิด  กรรมกำร 
       ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมกำร 
   ห้องสอบที่ 2 นำงกรนันท ์  เอ่ียมภูเขียว กรรมกำร 
      นำยสำธิต  จันสิงขรณ์ กรรมกำร 
   ห้องสอบที ่3 นำงสำวสุนันทำ  เมฆไตรรัตน์ กรรมกำร 
      นำยประเสริฐพร  เทียนแดง กรรมกำร 
   ห้องสอบที่ 4 นำยปฏิฬ  นำคทอง  กรรมกำร 
      นำงสำวภัทรนุช  ศิริพงษ ์  กรรมกำร 
   ห้องสอบที่ 5 นำงศักดิ์ศร ี  สำยสิน  กรรมกำร 
      นำงสำววันทนีย์  ทัศนำ  กรรมกำร 
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 3.14 ฝำ่ยสอบสมัภำษณ ์ มีหน้ำที ่สอบสัมภำษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
และห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) วันที่ 9 มีนำคม 2562 (ม.1) , วันที่ 10 มีนำคม 2562  
(ม.4) เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสแกนนิ้วมือ อำคำรพระร่วง (อำคำร 2) กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสุนัย  ศรมี่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงกำญจนำภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมกำร 
 3. นำงวร ี  ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
 4. นำงสำวพวงพลอย พรกระแส  กรรมกำร 
 5. นำงสำวกิตติยำ ต้นกลั่น   กรรมกำร 
  6. นำงสำวสุมำมำลย์ นวลพิจิตร  กรรมกำร 
  7. นำงสำวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมกำร 
  8. นำงสำวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมกำร 
  9. นำงสำวอนงค์นำฎ ปำนด้วง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.15 ฝ่ำยตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนน มีหน้ำที่  รับปึกข้อสอบมำตรวจ รวมคะแนน และบันทึก
คะแนน ลงในใบรำยชื่อของผู้เข้ำสอบ พร้อมเรียงล ำดับที ่โดยประสำนงำนร่วมกับกรรมกำรรวบรวมรำยชื่อผู้สมัคร 
บันทึกลงคอมพิวเตอร์ กรรมกำรประกอบด้วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  (วันเสำร์ที่ 9 มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป)  
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงจรรยำ   ตรีกุย   กรรมกำร 
  3. นำงสำวอนงค์นำฏ ปำนด้วง   กรรมกำร 
  4. นำยเสน่ห์  เขียวแกว้  กรรมกำร 
  5. นำงสำวสิรินุช  เข็มคง   กรรมกำร 
  6. นำงสำวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมกำร 
  7. นำงสำวปำริชำต ผำสุข   กรรมกำร 
  8. นำงสำวอนุธิดำ แก้วสีม่วง  กรรมกำร 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  (วันอำทิตย์ที ่10 มีนำคม 2562  เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป) 
  1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
  3. นำยจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมกำร 
  4. นำยณรรตธร  คงเจริญ   กรรมกำร 
  5. นำงอุษำ  พุฒลำ   กรรมกำร 
  6. นำงปทุมพร  ชมชัย   กรรมกำร 
  7. นำงสำวดำรำพร ซ้อนแดง  กรรมกำร 
  8. นำงสำวพรรณิพำ เมฆพัฒน์  กรรมกำร 
  9. นำงสำวสุภำพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมกำร 
  10. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.16 ฝ่ำยกองกลำง  มีหน้ำที่  จัดเตรียมอุปกรณ์กำรสอบมอบให้กรรมกำรคุมสอบทุกห้องส่ง – รับ
ข้อสอบ และคุมสอบแทน ถ้ำกรรมกำรคุมสอบลำ  กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงค ำมี  ชัยรักษำ   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำววิภำศิริ ทำกะถำ   กรรมกำร  
  3. นำงสำวนุชนำรถ ทองเงิน   กรรมกำร 
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  4. นำงสำวนรำภรณ ์ สุดสนอง  กรรมกำร 
  5. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
 3.17 ฝำ่ยควบคุมควำมเรยีบร้อยทัว่ไปในกำรสอบเขำ้ศึกษำ ม.1 และ ม.4  มีหน้ำที่  ดูแลควำม
เรียบร้อยบริเวณสนำมสอบ และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรสอบให้ด ำเนินไปด้วยดี กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยวิรัตน์  ตันติกุล   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยกนกศักดิ ์ สอนเพียร  กรรมกำร 
  3. นำงสำวสุภำพร สีนวล   กรรมกำร 
  4. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมกำร 
  5. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด  และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  13  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2562 

 

 
(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
 
 
 
 


