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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที ่   216/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  

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

 ด้วยโรงเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดให้มีโครงการสู่มหาวิทยาลัย การทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง  
O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมวัดความรู้       
ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระหลัก ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร   มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา 
และประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  4. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  5. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  6. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  7. นางนิตยา  พรามจร   กรรมการ 
  8. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  9. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  10. นายวิรัตน ์ ตันติกุล   กรรมการ 
  11. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  12. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  13. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  14. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  15. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
  16. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าทดสอบวัดความรู้สู่เส้นทาง  
O-NET ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   ประธานกรรมการ 

2. นางค ามี               ชัยรักษา   กรรมการ 
3. นางวร ี               ยงค์เจาะ  กรรมการ 
4. นางสาววิมลมาศ       ตันติกุล   กรรมการ 
5. นางสาวเรวด ี         ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
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6. นางอารีย์              สาเกกูล   กรรมการ 
7. นางวิไล                นิลทวี   กรรมการ 
8. นายธีรพงษ์            เข็มคง   กรรมการ 
9. นางแววดาว              อยู่สุข   กรรมการ 
10. นางสาวดาราพร       ซ้อนแดง  กรรมการ 
11. นายบุญมี             มะริด   กรรมการ 
12. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
13. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการ 
14. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  กรรมการ 
15. นางวริยาภรณ ์        ธรชัอภิสวัสดิ ์  กรรมการ 
16. นางปภัชญา          บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
17. นางชนกานต์          กฤติธัญกช  กรรมการ 
18. นายสุนัย         ศรีม่วง   กรรมการ 
19. นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
20. นายเสน่ห ์ สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมการ 
21. นางเพลินจิตร ช านาญผา  กรรมการ 
22. นางสาวศิริกัลยา       โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
23. นายฐิตินันท์           เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่   
              3.1 ฝ่ำยกองกลำง  มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้อง กรรมการ
ประกอบด้วย 

1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
4. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
5. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
6. เจ้าหน้าทีม่หาวิทยาลัยรังสิต   กรรมการ 
7. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 ฝ่ำยก ำกับห้องสอบ  มีหน้าที่ รับข้อสอบจากกรรมการกลาง จัดเตรียมห้องสอบ และก ากับ 
ห้องสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของกรรมการก ากับห้องสอบ พ.ศ.2548”  
โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งกระดาษค าถาม และกระดาษค าตอบ ที่กรรมการกลาง ณ ห้องสแกนลายนิ้วมือ
กรรมการประกอบด้วย 
 

ชั้น ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
ม.6/1 513 นางวริยาภรณ์   ธรัชอภิสวัสดิ ์ นางปภัชญา    บรรเทาทุกข์ 
ม.6/2 741 นางวรี   ยงค์เจาะ นายธีรพงษ์    เข็มคง 
ม.6/3 109 ป ี นางวันทนีย์  สุขเจริญ  

ม.6/4 109 ป ี นางเพลินจิตร  ช านาญผา นางชนกานต์  กฤติธัญกช 

ม.6/5 หอประชุม 32 นางแววดาว  อยู่สุข นางสาวดาราพร   ซ้อนแดง 
ม.6/6 ปางลีลา 1 นางอารีย์    สาเกกูล นายเฉลิมพล  อินทรสอาด 
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ชั้น ห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
ม.6/7 หอประชุม 32 นายบุญมี  มะริด นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ 
ม.6/8 แนะแนว นางค ามี  ชัยรักษา  

ม.6/9 หอประชุม 32 นางวิไล  นิลทวี นางสาววิมลมาศ  ตันติกุล 

ม.6/10 หอประชุม 32 นางสาวเรวดี   ด่านกิตติไกรลาศ นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์ 
ม.6/11 หอประชุม 32 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง นายเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน์ 

ม.6/12 หอประชุม 32 นายสุนัย  ศรีม่วง นางสกุลทิพย์   ผกาวิสุทธิ์ 

 
 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 
 

 

(นางอฑิภา   วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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ตำรำงก ำหนดกำรทดสอบวัดควำมรู้สู่เส้นทำง O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 2560  ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

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

เวลา รหัสวิชา วิชา 

08.30 – 09.00 น. - ประชุมครูที่เป็นกรรมการคุมสอบ  ณ  ห้องแสกนนิ้ว 

09.00 – 10.00 น. 01 ภาษาไทย 

10.00 – 11.00 น. 02 สังคมศึกษา 

11.00 – 12.00 น. 03 ภาษาอังกฤษ 

 

พักกลางวัน  60  นาที 

 
13.00 – 14.30 น. 04 คณิตศาสตร์ 

14.30 – 16.00 น. 05 วิทยาศาสตร์ 

 


