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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   16/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2562 
------------------------------ 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการบริหาร 
การจัดสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 
เวลา 08.30-16.15 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมวัดความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระ จ านวน 4 รายวิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563  
เวลา 08.30-16.14 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก พิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
3. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
4. นางจิดาภา    พรามจร   กรรมการ 
5. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
6. นางอารีย์    สาเกกูล   กรรมการ 
7. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม  กรรมการ  
8. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
9. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ 
10. นางอฑิภา วรากรเจริญ กรรมการและเลขานุการ  
11. นายสุนัย ศรีม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 12. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง  

O-NET ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.15 น. ณ โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม ให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 

2. นางกาญจนาภรณ์   กล่อมคุ้ม กรรมการ 
3. นายยุทธ์สพร   รักสิงห์ กรรมการ 
4. นายเสน่ห์   เขียวแก้ว กรรมการ 
5. นางรัชนี   พุดซ้อน กรรมการ 
6. นางสาวแพรวพรรณ   ขันกสิกรรม กรรมการ 
7. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก กรรมการ 
8. นายกนกศักดิ์   สอนเพียร กรรมการ 
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9. นางสาวรัตนาพร   รอดทุ่ง กรรมการ 
10. นางลาวัณย์   ถาพันธุ์ กรรมการ 
11. นายสายชล   ด าแลลิบ กรรมการ 
12. นายภัคพล   หล่ าทุ่ง กรรมการ 
13. นางสุมาลี   นักเรียน กรรมการ 
14. นายวิษณุ   อ้นบางเขน กรรมการ 
15. นางสาววรรณิศา   เจิมนิ่ม กรรมการ 
16. นางสุมาลี   หมากผิน กรรมการ 
17. นางกรรณิการ์   รัตนาวิบูลย์ กรรมการ 
18. นางนภาพร   โพธิ์เงิน กรรมการ 
19. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด กรรมการ 
20. นางสุภาพ   น้อยจันทร์ กรรมการ 
21. นายปฏิฬ    นาคทอง กรรมการ 
22. นางสาวอนุธิดา   แก้วสีม่วง กรรมการ 
23. นางสาวกฤติมา   ตันสุวรรณ กรรมการ 
24. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ กรรมการ 
25. นายพัชรพงษ์   ทิพย์ธานี กรรมการ 
26. นายสุนัย ศรีม่วง  กรรมการและเลขานุการ 
27. นายวีรพล   ปานด า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   
3.1 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  น าต้นฉบับข้อสอบจากส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มาท าเป็นข้อสอบ ให้ครบตามจ านวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยด าเนินการจัดเย็บข้อสอบเป็นชุดให้ครบตามจ านวนห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 และรับกระดาษค าตอบ พร้อมเฉลย จากกรรมการกลางไปตรวจ และบันทึกคะแนน 
ลงในไฟล์รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วน าส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องวิชาการ 
กรรมการประกอบด้วย 
 3.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
   3. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
        3.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   1. นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
   4. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
   2. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
   3. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
   5. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
        3.1.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
   2. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
   4. นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์  กรรมการ 
   5. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
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        3.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
   3. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   4. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
   5. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
 3.2 ฝ่ายก ากับห้องสอบ  มีหน้าที่ รับข้อสอบจากกรรมการกลาง จัดเตรียมห้องสอบ และก ากับ 
ห้องสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของกรรมการก ากับห้องสอบ พ.ศ.2548”  
โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่กรรมการกลาง ณ หน้าห้องทะเบียนวัดผล 
(อาคาร 2) กรรมการประกอบด้วย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.3 ฝ่ายกองกลาง  มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบ และอุปกรณ์การสอบให้พร้อมส าหรับกรรมการคุมสอบ 
ทุกห้อง กรรมการประกอบด้วย 

1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   กรรมการ 
3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
4. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
5. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

(นายสมพร  สุขอร่าม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 

3/1 545 นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ 

3/2 546 นายเสน่ห์  เขียวแก้ว นางรัชนี  พุดซ้อน 

3/3 743 นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก 

3/4 747 นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร นางสาวรัตนาพร  รอดทุ่ง 

3/5 423 นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ นายสายชล  ด าแลลิบ 

3/6 823 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นางสุมาลี  นักเรียน 

3/7 824 นายวิษณุ  อ้นบางเขน นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 

3/8 825 นางสุมาลี  หมากผิน นางกรรณิการ์  รัตนาวิบูลย์ 

3/9 826 นางนภาพร  โพธิ์เงิน ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด 

3/10 827 นางสุภาพ  น้อยจันทร์ นายปฏิฬ   นาคทอง 

3/11 811 นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ 

3/12 812 
นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ 
นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  
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ก าหนดการทดสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 
เวลา 08.30-16.15 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

..................................... 
 
 

เวลา จ านาน วิชา 
08.30 – 10.00 น. 90 นาที คณิตศาสตร์ 
10.15 – 11.45 น. 90 นาที ภาษาอังกฤษ 

 

พักกลางวัน 
 

13.00 – 14.30 น. 90 นาที วิทยาศาสตร์ 
14.45 – 16.15 น. 90 นาที ภาษาไทย 

 


