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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่   163/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

------------------------------ 
   ด้วยโรงเรียนร่วมกับบริษัทออนดิมาน เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด ได้จัดให้มีโครงการ TCASter MOCKExam  
การทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 
2563 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมวัดความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก  
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 1/2546  ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก พิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายสมพร    สุขอร่าม ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา    วรากรเจริญ กรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์   กลิ่นเชตุ กรรมการ 
 4. นางดวงพร    มากล้ า กรรมการ 
 5. นางชนกานต์       กฤติธัญกช กรรมการ 
 6. นายราชันย์    ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
 7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี   มูลดี กรรมการ 
 8. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม กรรมการ 
 9. นายเสกสรร    เทียนทอง กรรมการ 
 10. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์ กรรมการ  
  11. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง  
O-NET ในวันศุกร์ที่ 2 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์           เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

2. นางปภัชญา          บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
3. นางสาวเรวด ี         ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
4. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
5. นายลิขิต    สอนเทียน  กรรมการ 
6. นายธีรพงษ์            เข็มคง   กรรมการ 
7. นางวร ี               ยงค์เจาะ  กรรมการ 
8. นางอารีย์              สาเกกูล   กรรมการ 
9. นางชนกานต์          กฤติธัญกช  กรรมการ 
10. นางค ามี               ชัยรักษา   กรรมการ 
11. นางวิไล                นิลทวี   กรรมการ  
12. นางภรณี    กังวาล   กรรมการ 

 

 



๒ 
  

13. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
14. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
15. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
16. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
17. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการ 
18. นางวิมลมาศ       เตียไพบูลย์  กรรมการ 
19. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
20. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
21. นางสาวศิริกัลยา      โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ   

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   
               3.1 ฝ่ายกองกลาง มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบ และอุปกรณ์การสอบให้พร้อมส าหรับกรรมการคุมสอบ 
ทุกห้อง กรรมการประกอบด้วย 

1. นายฐิตินันท์           เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
2. นายลิขิต    สอนเทียน  กรรมการ 
3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
4. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
5. เจ้าหน้าที่โครงการ TCASTER MOCKExam กรรมการ 
6. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  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 
(อาคาร 2) กรรมการประกอบด้วย 
 

ชั้น ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ 
6/1 535 นางปภัชญา   บรรเทาทุกข์ นักศึกษาฝึกสอน 
6/3 331 นางสาวเรวดี   ด่านกิตติไกรลาศ นางเพลินจิตร  ช านาญผา 
6/4 332 นายลิขิต  สอนเทียน นายธีรพงษ์   เข็มคง 
6/5 333 นางวรี  ยงค์เจาะ นางอารีย์   สาเกกูล 
6/6 334 นางชนกานต์  กฤติธัญกช นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล 
6/7 335 นางค ามี  ชัยรักษา นางวิไล  นิลทวี 
6/8 322 นางภรณี  กังวาล นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ 
6/9 323 นายราชันย์  ปิยะสิริเชาว์ นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา 

6/10 314 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ 
6/11 313 นายจักรกฤษณ์  สุขรอด นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ 
6/12 312 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ 

 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  23  กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ตารางสอบ Pre – O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 

------------------------------------ 
 

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 
เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 

08.00-09.50 น. 04 คณิตศาสตร์ 110 นาที 
10.00-11.50 น. 02 สังคมศึกษาฯ 110 นาที 

 

11.50-12.30 น. 
 

พักกลางวัน 
 

12.30-14.20 น. 03 ภาษาอังกฤษ 110 นาที 
14.30-16.20 น. 01 ภาษาไทย 110 นาที 

 
 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 
เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 

08.00-09.50 น. 05 วิทยาศาสตร์ 110 นาที 
 


