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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่  265/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคล

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  
------------------------------ 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ก าหนดให้มีการประเมินการคัดกรองความสามารถ 
ในการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าข้อมูลไปใช้ในการวินิจฉัยและพัฒนานักเรียน 
ระหว่างเรียน ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประเมินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคลของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก พิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา  
และประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 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 
  12. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่  จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าประเมินการคัดกรอง
ความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทยรายบุคคลของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.20 น. ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 

2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
3. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
4. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
5. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
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6. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
7. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 

 8. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   

              3.1 ฝ่ายกองกลางและจัดเตรียมข้อสอบ  มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบ และอุปกรณ์การสอบให้พร้อม
ส าหรับกรรมการคุมสอบทุกห้อง กรรมการประกอบด้วย 

1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
3. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   กรรมการ 
4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
5. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
6. นางสาวภนิตา  ช่วยหล า   กรรมการ 
7. นายโชคปวชิ    ศุภมงคลฤกษ์  กรรมการ 
8. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 ฝ่ายวัดผลประเมินผล  มีหน้าที่  รับคะแนนจากกรรมการตรวจข้อสอบมารวบรวม วิเคราะห์ 
ประเมินผลการสอบ และรายงานให้ทางโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทราบ 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

2. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
3. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง  กรรมการ 
4. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
5. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
6. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการ 
7. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
8. นางเพลินจิตร  ช านาญผา  กรรมการ 
9. นางสาวศิริวรรณ    พันทะยัก  กรรมการ 
10. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการ 
11. นางฐิติมา  แสงจันทร์  กรรมการ 
12. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
13. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์  กรรมการ 
14.นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการและเลขานุการ 

 3.3 ฝ่ายก ากับห้องสอบ  มีหน้าที่ รับข้อสอบจากกรรมการกลาง จัดเตรียมห้องสอบ และก ากับ 
ห้องสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของกรรมการก ากับห้องสอบ พ.ศ.2548”  
โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่กรรมการกลาง ณ บริเวณหน้าห้องทะเบียน 
วัดผล (อาคาร 2) กรรมการประกอบด้วย 
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กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 
1/1 541 นางดวงพร  มากล้ า นางสาวธัญนภัสร์  ยนต์นิยม 
1/2 542 นางรัชดาวัลย์  ธิติกุลธรณ ์ นางสาวสุวนันท์  จันพวง 
1/3 741 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร นางสาววิภาดา  หล าเหม็น 
1/4 728 นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น นายกิตตินันท์  ยืนยง 
1/5 841 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว นายก้องภพ  สิทธิ 
1/6 842 นายเสกสรร   เทียนทอง นางสาวโชษิตา  หล่ าทุ่ง 
1/7 843 นางสมใจ  พงษ์สิงห์ นางอ าพร  รักสิงห์ 
1/8 844 นางสาวสุภาพร  สีนวล นางสาวพัชรวีร์  ค าลี 
1/9 845 นางวาสนา  ทิพพาหา นายสุเทพ  มาคง 

1/10 846 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี นายโอฬาร  จอกทอง 
1/11 847 นางสาวสุทธิณี   โชติมน นายปลวัชร  พุ่มพวง 
1/12 831 นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น นางณฐากาญจน์  ภูมิรัตนไพศาล 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
2/1 543 นางอารยา   รักมหาคุณ นางสาวยุวลี   เที่ยงทุ่ง  

2/2 544 นางทวีรัตน์    เหรียญทอง นางสาวปาริชาต  ผาสุข  

2/3 742 นางสาวพวงพลอย พรกระแส นางสาวสาวิตรี  ช านาญเสือ  
2/4 748 นางสาวจินตวีร์   กัดฟัก นางสาวธิติญา  ด่านกิตติไกรลาศ  

2/5 422 นายสมชาย   จินะ นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน นายนิทัศน์  ศรีเจริญ 
2/6 832 นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์ นายจรัส  สุริโย  

2/7 833 นางสาวจริยา   เฉยเม นางสาวณิชภัสร์   สมปู ่  

2/8 834 นางจรัสศรี   เขาเหิน นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม  

2/9 835 นายสมชาย   ดวงเนตร นางสาวนุศรา  รอดสิน  

2/10 836 นายณัฐพงศ์   บุญจันทร์ นางวาริน   สอนง่ายดี  

2/11 837 นางอุไรวรรณ   เหมืองแก้ว นายวิทยา   อินอยู่   

2/12 822 นายทวีพงศ์   รอดสิน นายชานนท์   ผ่องฉวี  
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กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

 
 
 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
3/1 545 นายวิษณุ  อ้นบางเขน นางสุภาพ  น้อยจันทร์ 

3/2 546 นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก นางรัชนี  พุดซ้อน 

3/3 743 นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม นายศุภณัฐ  พงษ์สุวรรณ 

3/4 747 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร นายกายสิทธิ์  เตียทวีเกียรติ 

3/5 423 
นางลาวัณย์  ถาพันธุ์ 
นายสายชล  ด าแลลิบ 

นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ์ 
นายสมชาย  จรแจ่ม 

3/6 823 นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง นางสาววนิดา  ดีกิ่ง 

3/7 824 นางสุมาลี  หมากผิน นายภาณุมาศ  กระหนก 

3/8 825 นางสุมาลี  นักเรียน ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์  หมอกมืด 

3/9 826 นายวีรพล  ปานด า นางสาวนิพพิชฌาน์   นาคทรัพย์ 

3/10 827 นางนภาพร  โพธิ์เงิน นายปฏิฬ   นาคทอง 

3/11 811 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 

3/12 812 นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม นายยุทธ์สพร  รักสิงห์ 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
4/1 531 นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน  

4/2 532 นางอ าพร  เขียวแก้ว นางสาวสิรินุช  เข็มคง  

4/3 744 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง นางสาวอินทิรา  ประสานเชื้อ  

4/4 746 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  

4/5 727 นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ นายพงศกร  พงษ์แดง  

4/6 731 นางสายรุ้ง  อยู่คร นายจิรวัตน์  มากอินทร์  

4/7 732 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  

4/8 733 นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์ ม.ล.ภคเมธี  สายสนั่น  

4/9 734 นางมณชนก  หนูแก้ว นางสาวยุพิน  อยู่เปีย  

4/10 735 นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  

4/11 736 นางสมปอง  ปานเมือง นางณัฏฐชา  อ าพร  

4/12 737 นางปกายดาว  ปานอยู่ นายศุภรัฐ  จัตวา  

4/13 738 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง นายสิทธิเบศร์  ยาท้วม 
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กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

 
 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 
 
 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
5/1 533 นายณรรตธร  คงเจริญ นางเสาวณีย์   อรุณแจ้ง  

5/2 534 นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ นางสาวพิชญา  สารีนาค  

5/3 745 นางปทุมพร  ชมชัย นายวัชรพงษ์  ปั้นแหนง  

5/4 536 นางประเสริฐ  อ้นบางเขน นางสาวสุพรรณา  มั่งมี  

5/5 521 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  

5/6 522 นายพนม  พุฒลา นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์  

5/7 511 นางฐิติมา   แสงจันทร์ นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล  

5/8 512 นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์ นางกฤติมา  สืบนาคสุข  

5/9 513 นางอุษา   พุฒลา นายสว่าง  จันทร์เจาะ  

5/10 514 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  

5/11 515 นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์ นางสาวศุภรัตน์   ช านาญผา  

5/12 311 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท   นายวิทยา  คงเดือน 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล 

6/1 535 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ นายปิยวัจน์  พันธุ์วโรบล   

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  ปิยะสิริเชาวน์ นายจักรพันธ์   ชีวะวัฒนา 

6/10 314 นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ นางสาวณัฐรวี  มารศรี 

6/11 313 นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ นายจักรกฤษณ์  สุขรอด 

6/12 312 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์



๖ 
  
 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู ้อ ำนวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


