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คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ท่ี   105/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
------------------------------ 

 ตามที่ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามคำสั่งเลขที่ 77/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 
และเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
ดังนี้  
 1. ฝ่ายกำกับห้องสอบ มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด กรรมการประกอบด้วย 
   1.1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สอบวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 07.20 – 12.00 น.) 
  ห้องสอบที่ 12   1. นางวาสนา  ทิพพาหา กรรมการ 
     2. นางสาวสุภาพร สีนวล  กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 18  1. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์  กรรมการ 
     2. นายปฏิฬ  นาคทอง  กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 19   1. นางสุมาลี  หมากผิน กรรมการ 
     2. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 20   1. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์  กรรมการ 
     2. นางสาวจุฑาทิพย์ คำสุด  กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 21  1. นางสมใจ  พงษ์สิงห ์ กรรมการ 
     2. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 22  1. นางสาวชนิดา  อินผ่อง  กรรมการ 
     2. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  กรรมการ 
  ห้องสอบที่ 23   1. นายจิรกิตติ์  แสงจันทร์ กรรมการ  
     2. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม กรรมการ 
   1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สอบวันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2565 เวลา 07.20 – 12.00 น.) 
  ห้องสอบที่ 11  1. นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย 
     2. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง 
  ห้องสอบที่ 12  1. นางสาวปิยนุช น้อยคง 
     2. นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพัฒน์ 
  ห้องสอบที่ 13  1. นางสาวนุชนารถ      ทองเงิน 
     2. นางสาวปาณิสรา   เรืองแจ่ม 
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   1.3 กลุ่มผู้ติดเชื้อ (ม.1 และ ม.4 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 07.20 – 12.00 น.) 
  1. นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
  2. นายธวัชชัย  ฉิมมาลี   กรรมการ 
   1.4 กลุ่มเสี่ยง (ม.1 และ ม.4 วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 เวลา 07.20 – 12.00 น.) 
  1. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  2. นายนิทัศน์  ศรีเจริญ   กรรมการ 
 2. ฝ่ายรับรายงานตัว  (วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 11.30 น. ณ โดมศักยภาพ)  
  1. นางคำมี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  4. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา          ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ  
  6. นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ 
  7. นายภาณุวัฒน์ แสงตะวัน  กรรมการ 
  8. นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ 
  9. นางสาวน้ำเพ็ชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  10. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
  11. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  12. นางสาววันทนีย์ ทัศนา   กรรมการ 

13. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ  
  14. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
  15. นายณัฐวัฒน์ เกตุดี   กรรมการ 
  16. นางสาวนุชนารถ      ทองเงิน   กรรมการ 
  17. นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  18. นางสาวปาณิสรา   เรืองแจ่ม  กรรมการ 
  19. นางประเสริฐ อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  21  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


