
 

 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  

ที่  268/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 
----------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสนามสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดสอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563  
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ   
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบ 
วัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ อ านวยการให้การแนะแนว และการจัดสอบวัดความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้มีความโปร่งใส เสมอภาค 
เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย กรรมการประกอบด้วย  

1. นางอฑิภา   วรากรเจริญ   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   กรรมการ  
3. นายเฉลิมพล   ทองจุ้ย    กรรมการ  
4. นางชนกานต์   กฤติธัญกช   กรรมการ  
5. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์   กรรมการ  
6. นายเสกสรร   เทียนทอง   กรรมการ  
7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี    กรรมการ  
8. นางดวงพร   มากล้ า   กรรมการ  
9. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์   กรรมการ  
10. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม   กรรมการ  
11. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์   กรรมการและเลขานุการ  
1๒. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1๓. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการสอบวัดความฉลาดรู้              
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
กรรมการประกอบด้วย  

๑. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ  
๒. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง   กรรมการ  
๓. นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ  
๔. นางสมใจ   พงษ์สิงห์   กรรมการ  
๕. นางสุมาลี   หมากผิน   กรรมการ  
๖. นายยุทธ์สพร   รักสิงห์    กรรมการ  



๗. นายอนิรุทธ์   พุ่มอ่อน   กรรมการ  
๘. นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง    กรรมการ  
9. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
10. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ    กรรมการและเลขานุการ  
11. นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่  
    ๓.๑ ฝ่ายกรรมการกลาง  มีหน้าที่ ควบคุมก ากับดูแล และช่วยเหลือการสอบวัดความฉลาดรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้ด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุมาลี   หมากผิน   กรรมการ 
๓. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง   กรรมการ  

๓.๒ ฝ่ายกรรมการประสานงานทั่วไป  มีหน้าที ่ ติดต่อและประสานงานกับท้ังหน่วยงานภายใน 
และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจ าปีการศึกษา 2563 กรรมการประกอบด้วย 

๑. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ    กรรมการ 
๓. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง    กรรมการ 

๓.๓ ฝ่ายก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ  
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 1๕.๓0 น.  
ณ อาคาร 5 กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
 ๓.๔ ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ จัดห้องสอบอาคาร 5 ห้อง ๕๒๕ ส าหรับสอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 
2563 กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชูชาติ   บัวป้อม   กรรมการ 
 ๓.๕ ฝ่ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสนามสอบและ
ประสานงานเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 2๖ ธันวาคม 256๓ ให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายชูชาติ   บัวป้อม   กรรมการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และ 
ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป  
 
  สั่ง ณ วันที่  ๒2  ธันวาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

        (นางอฑิภา วรากรเจริญ)  
    รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


