
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที ่ 221/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทยรำยบุคคล 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ภำคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

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

 ด้วยนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดจัดให้มีการประเมินการอ่านการเขียน
ภาษาไทยรายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้
มีการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถ 
ในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 09.40 น.  
 อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  เพ่ือให้การจัดสอบปลายภาคโดยใช้ข้อสอบกลางเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบังเกิดผลดีโรงเรียนจึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ในการให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้ง 
ร่วมแก้ปัญหาในการด าเนินงานให้ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  4. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ ด าเนินการจัดการสอบการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
รายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้ส าเร็จลุล่วง 
ไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธาน กรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายประสงค ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
  6. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  7. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  8. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 

3.1 ฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบและตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  น าต้นฉบับข้อสอบจาก สพม.38 มาท า 
เป็นข้อสอบกลางในการสอบปลายภาค ให้ครบตามจ านวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และด าเนินการ
เย็บข้อสอบเป็นชุดให้ครบตามจ านวนห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และรับกระดาษค าตอบ พร้อม
เฉลย จากกรรมการกลางไปตรวจ และบันทึกคะแนนลงในใบรายชื่อนักเรียน โดยระบุรายวิชานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 แล้วน าส่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ฝ่ายวิชาการ กรรมการประกอบด้วย 
 3.1.1 กรรมกำรฝ่ำยกองกลำง 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
    3. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา  กรรมการ 
    4. นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล  กรรมการ 
    5. นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท  กรรมการ 
  6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 3.1.2 กรรมกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
   1. นายธีรพงษ์  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
   2. นางนันท์นภัส  มากุล   กรรมการ 
   3. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
   4. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
   5. นางจรัสศรี  เขาเหิน   กรรมการ 
   6. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
   7. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
   8. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  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 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

ห้อง สถำนที่สอบ ชื่อ - นำมสกุล 

ม.๑ GP (ม.๑/๑) ๕๔๑ นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ นางจิดาภา พรามจร 

ม.๑ GP (ม.๑/๒) ๕๔๒ นางสมหมาย เข็มคง นายอภิสิทธ์ิ มิ่งกลิ่น 

ม.๑ GEP (ม.๑/๓) ๗๔๖ นางสาวสุมามาลย ์ นวลพิจิตร นายจิระเมศร ์ อัครรังสีธนกุล 

ม.๑ MP (ม.๑/๔) ๗๒๘ นางสมศร ี ชัยมงคลศักดิ ์ นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น 

ม.๑ SPP (ม.๑/๕) ๗๓๑ นายชัยณรงค ์ เขียวแก้ว นายสายชล ด าแลลิบ 

ม.๑ SMP๑(ม.๑/๖) ๗๓๒ ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลด ี นายศุภชัย ยงค์เจาะ 

ม.๑ SMP๒(ม.๑/๗) ๗๓๓ นางสมใจ พงษ์สิงห ์ นายโอฬาร จอกทอง 

ม.๑ SMP๓(ม.๑/๘) ๗๓๔ นางนันท์นภัส มากุล นางสาวนิศารตัน ์ วรรณสุข 

ม.๑ SMP๔(ม.๑/๙) ๗๓๕ นางณฐากาญจน ์ ภูมิรตันไพศาล นายศุภณัฐ สาจักร 

ม.๑ SMP๕(ม.๑/๑๐) ๗๓๖ นายเสกสรร เทียนทอง นางวาสนา ทิพพาหา 

ม.๑ SMP๖(ม.๑/๑๑) ๗๓๗ นายสุเทพ มาคง นางสาวสุจติรา กลั่นทอง 

ม.๑ SMP๗(ม.๑/๑๒) ๗๓๘ นายก าพล สุนันทวนิช นางสาวศักดิ์ศร ี สายสิน 
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กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

ห้อง สถานที่สอบ ชื่อ - นามสกุล 

ม.๒ GP (ม.๒/๑) ๕๔๓ นายอนิรุทธ ์ พุ่มอ่อน นายจักรกฤษณ ์ หมอกมืด 

ม.๒ GP (ม.๒/๒) ๕๔๔ นางทวีรัตน์ เหรียญทอง นายสุเทพ สิทธิโสภณ 

ม.๒ GEP (ม.๒/๓) ๗๔๕ นางสาวพวงพลอย พรกระแส นางจรัสศร ี เขาเหิน 

ม.๒ ECP (ม.๒/๔) ๕๑๔ นายพนม พุฒลา นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์

ม.๒ SMP๑(ม.๒/๕) ๕๑๕ นางสาวธัญยาภรณ ์ ศรีโพธ์ิ นายคุณากร สุริยนต ์

ม.๒ SMP๒(ม.๒/๖) ๕๒๑ นายทวีพงศ์ รอดสิน นางสาวศิริกลัยา โสตถิวรกุล 

ม.๒ SMP๓(ม.๒/๗) ๕๒๒ นายสมชาย ดวงเนตร นางสาวจริยา เฉยเม 

ม.๒ SMP๔(ม.๒/๘) ๕๓๑ นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว นายสาธิต จันสิงขรณ ์

ม.๒ SMP๕(ม.๒/๙) ๕๓๒ นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง นางสาวณิชภสัร ์ สมปู ่

ม.๒ ESoP๑(ม.๒/๑๐) ๕๓๓ นางวาริน สอนง่ายด ี นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก 

ม.๒ ESoP๒(ม.๒/๑๑) ๕๓๔ นายณัฐพงษ์ บุญจันทร ์ นางสาวธัญญา น้อยถึง 

ม.๒ ESoP๓(ม.๒/๑๒) ๕๓๕ นางอารยา รักมหาคณุ นายราชันย ์ ปิยะสริิเชาวน ์

 

กรรมการก ากับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

ห้อง สถำนที่สอบ ชื่อ - นำมสกุล 

ม.๓ GP (ม.๓/๑) ๕๔๕ นางกาญจนาภรณ ์ กล่อมคุ้ม นางสาววิรมน ศรคม 

ม.๓ GP (ม.๓/๒) ๕๔๖ นางนภาพร โพธิ์เงิน นางลาวัณย ์ ถาพันธุ ์

ม.๓ GEP (ม.๓/๓) ๗๔๔ นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม นายกฤษณะ เรืองอนันต ์

ม.๓ ECP (ม.๓/๔) ๕๓๖ นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร นายทรรศยุทธ์ ศิลปปวีณ 

ม.๓ SMP๑ (ม.๓/๕) ๓๑๑ นางสุมาล ี หมากผิน นางสาวสุจติรา ประศาสตรศ์ิลป ์

ม.๓ SMP๒ (ม.๓/๖) ๓๑๒ นางรัชน ี พุดซ้อน นายวิทยา อินอยู่ 

ม.๓ SMP๓ (ม.๓/๗) ๓๑๓ นางสุภาพ น้อยจันทร ์ นายเสน่ห ์ เขียวแก้ว 

ม.๓ SMP๔ (ม.๓/๘) ๓๑๔ นายยุทธ์สพร รักสิงห ์ นายภัคพล หล่ าทุง่ 

ม.๓ SMP๕ (ม.๓/๙) ๓๓๒ นายวิษณ ุ อ้นบางเขน นายชานนท์ ผ่องฉวี 

ม.๓ ESoP๑ (ม.๓/๑๐) ๓๓๓ นางกรรณิการ ์ รัตนาวิบูลย ์ นางสาวธัญนภสัร ์ ยนต์นิยม 

ม.๓ ESoP๒ (ม.๓/๑๑) ๓๓๔ นายวิรัตน ์ ตันติกุล นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก 

ม.๓ ESoP๓ (ม.๓/๑๒) ๓๓๕ นายวีรพล ปานด า นายพัชรพงษ ์ ทิพย์ธาน ี
 

  3.4 ฝ่ำยกองกลำงสนำมสอบ  มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบให้กรรมการ 
คุมสอบทุกห้อง กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา  กรรมการ 
    3. นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท  กรรมการ 
    4. นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล  กรรมการ 
          5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  3.5 ฝ่ำยวัดผลประเมินผล  มีหน้าที่  รับคะแนนจากกรรมการตรวจข้อสอบมารวบรวม วิเคราะห์ 
ประเมินผลการสอบ และรายงานให้ทางโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทราบ 
กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการ 
   5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
    6. นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท  กรรมการ 
    7. นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล  กรรมการ 
   8. นายประสงค ์ ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายอย่างเคร่งครัด  
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป 

  สั่ง  ณ วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

    รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


