คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม
ที่ 271/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนโครงกำรห้องเรียนกีฬำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 (ห้องเรียนวิทยำศำสตร์ – กีฬำ และห้องเรียนศิลป์ – กีฬำ)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-----------------------------เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้า เรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา
2561 นั้น และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการ
ห้ องเรี ย นกีฬ า ระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1 และชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 4 ประจาปีก ารศึก ษา 2561 โครงการ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา และศิลป์ – กีฬา โดยมีกาหนดการดังนี้
วันรับสมัคร ม.1, ม.4 วันที่ 4 – 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
วันสอบคัดเลือก ม.1, ม.4
วันที่ 26 – 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันสอบทักษะกีฬำ ม.1, ม.4 วันที่ 27 – 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วันสอบสัมภำษณ์ ม.1, ม.4 วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันประกำศผลสอบและรำยงำนตัว ม.1, ม.4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
วันรำยงำนตัว ม.1, ม.4 วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันมอบตัว ม.1
วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันมอบตัว ม.4
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
วันเปิดเรียน ม.1, ม.4 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
สถำนที่รับสมัคร อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
“อาศัย อานาจตามความในมาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบีย บบริห ารราชการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ อานวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ให้มีความ
โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้คาปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย กรรมการประกอบด้วย
1. นางอฑิภา
วรากรเจริญ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวมารินทร์
กลิ่นเชตุ
กรรมการ
3. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
4. นายฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมการ
5. นางจรรยา
ตรีกุย
กรรมการ
6. นายบุญมี
มะริด
กรรมการ
7. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
8. นายธงชัย
รักถึง
กรรมการ
9. นายสุนัย
ศรีม่วง
กรรมการและเลขานุการ
10. นางลาวัณย์
ถาพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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2. คณะกรรมกำรด ำเนิน กำร มีห น้าที่ ดาเนินการให้ คาปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับสมัครนักเรีย น
เข้าเรียนโครงการห้องเรีย นกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย
1. นายสุนัย
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
3. นายธงชัย
รักถึง
กรรมการ
4. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
5. นายฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมการ
6. นางจรรยา
ตรีกุย
กรรมการ
7. นายบุญมี
มะริด
กรรมการและเลขานุการ
8. นางลาวัณย์
ถาพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่
3.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่ จัดโต๊ะ/เก้าอี้ ให้พร้อมสาหรับการทดสอบนักเรียนให้เรียบร้อย
ก่อนสอบ กรรมการประกอบด้วย
1. นายธงชัย
รักถึง
ประธานกรรมการ
2. นางแววดาว
อยู่สุข
กรรมการ
3. นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
3.2 ฝ่ำยรับสมัคร มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระหว่างวันที่ 4-19
มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ กรรมการประกอบด้วย
1. นายสุนัย
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
3. นางประเสริฐ
อ้นบางเขน
กรรมการ
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
กรรมการ
5. นายสุเทพ
สิทธิโสภณ
กรรมการ
6. นายบุญมี
มะริด
กรรมการ
7. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
8. นางสาววิจิตรา
สุริย์วงศ์
กรรมการ
9. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ
10. นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
กรรมการ
11. นายโอฬาร
จอกทอง
กรรมการ
12. นายรณชัย
จินาเกตุ
กรรมการ
13. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
14. นายอรรถพล
บาทบารุง
กรรมการ
15. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง
กรรมการ
16. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
17. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง
กรรมการ
18. นายสายชล
ดาแลลิบ
กรรมการ
19. นายสุรเชษฐ์
ชูเตชะ
กรรมการ
20. นางสาวนริศรา
ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
21. นางสาววิภาศิริ
ทากะถา
กรรมการ
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22. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
กรรมการ
23. นางลาวัณย์
ถาพันธุ์
กรรมการ
3.3 ฝ่ำยตรวจหลักฐำน
1. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
3. นายสายชล
ดาแลลิบ
กรรมการ
4. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ
5. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
7. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร
แจ่มทุ่ง
กรรมการ
3.4 ฝ่ำยออกเลขที่บัตรผู้สมัคร
1. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
3. นายสายชล
ดาแลลิบ
กรรมการ
4. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ
5. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
7. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
8. นางสาวนิภาพร
แจ่มทุ่ง
กรรมการ
3.5 ฝ่ำยเก็บหลักฐำน
1. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
4. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร
แจ่มทุ่ง
กรรมการ
3.6 ฝ่ำยบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ และลงเว็บไซต์ของโรงเรียน
1. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
4. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร
แจ่มทุ่ง
กรรมการ
3.7 ฝ่ำยจัดอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดบริการน้าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้กับครู
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาปฎิบัติหน้าที่ในวันที่ 4 – 19 มกราคม 2561 และวันที่ 26 – 29 มกราคม 2561
กรรมการประกอบด้วย
1. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาอางค์
เรืองเที่ยง
กรรมการ
3. นายธนัช
บุญผ่อง
กรรมการ
3.8 ฝ่ำยประกำศผลกำรสอบคัดเลือก (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)
1. นายสุนัย
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี
มะริด
กรรมการ
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3. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
กรรมการ
5. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
6. นายเฉลิมพล
อินทรสอาด
กรรมการ
7. นางสาวนริศรา
ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
3.9 ฝ่ำยรับรำยงำนตัว (วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561)
1. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาศิริ
ทากะถา
กรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ
ทองเงิน
กรรมการ
4. นางสาวนริศรา
ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
5. นางสาวนราภรณ์
สุดสนอง
กรรมการ
6. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
7. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
8. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
9. นางสาวนิภาพร
แจ่มทุ่ง
กรรมการ
3.10 ฝ่ำยจัดสร้ำงข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยส่งต้นฉบับ
เป็น File ข้อมูล ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาระฯ คือ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องวิชาการ กรรมการ
ประกอบด้วย
1. นายสุนัย
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์
เข็มคง
กรรมการ
3. นางวริยาภรณ์
ธรัชอภิสวัสดิ์
กรรมการ
4. นางปภัชญา
บรรเทาทุกข์
กรรมการ
5. นายภาณุพงศ์
คงเชื้อสาย
กรรมการ
6. นางสมศรี
ชัยมงคลศักดิ์
กรรมการ
7. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
3.11 ฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ
จานวนนักเรียนให้เรียบร้อย (ในวันที่ 25 มกราคม 2561) กรรมการประกอบด้วย
1. นายสุนัย
ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
กรรมการ
3. นางสาววิภาศิริ
ทากะถา
กรรมการ
4. นางสาวนริศรา
ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
5. นางสาวนราภรณ์
สุดสนอง
กรรมการ
6. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ
7. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
8. นายโอฬาร
จอกทอง
กรรมการ
9. นายรณชัย
จินาเกตุ
กรรมการ
10. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
11. นายอรรถพล
บาทบารุง
กรรมการ
12. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง
กรรมการ
13. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
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14. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง
กรรมการ
15. นายสายชล
ดาแลลิบ
กรรมการ
16. นายสุรเชษฐ์
ชูเตชะ
กรรมการ
17. นายฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมการและเลขานุการ
3.12 ฝ่ำยกองกลำง มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบมอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้อง ส่ง – รับ
ข้อสอบ และคุมสอบแทน ถ้ากรรมการคุมสอบลา กรรมการประกอบด้วย
1. นายประสงค์
ทิพย์ธานี
ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาศิริ
ทากะถา
กรรมการ
3. นางสาวนริศรา
ประเสริฐสิทธิ์
กรรมการ
4. นางสาวนราภรณ์
สุดสนอง
กรรมการ
5. นางสาวนุชนารถ
ทองเงิน
กรรมการ
6. นายฐิตินันท์
เหรียญทอง
กรรมการและเลขานุการ
3.13 ฝ่ำยกำกับห้องสอบ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ กรรมการประกอบด้วย
ห้องสอบที่
1
2
3
4
5
6
7

กรรมกำรคุมสอบ
นายดุลภัทร บาทบารุง
นางสาวพฤกษา เพิ่มพูล
นายโอฬาร จอกทอง
นายอรรถพล บาทบารุง
นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท นายรณชัย จินาเกตุ
นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง
นางสาวสุนิษา เรืองอยู่
นายสายชล ดาแลลิบ
นายสุรเชษฐ์ ชูเตชะ
นางสาววิภาศิริ ทากะถา
นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง

3.14 ฝ่ำยวัดส่วนสูง มีหน้าที่ วัดส่วนสูงของนักเรียนที่สมัครสอบ ตามระเบียบประกาศ ในวันที่ 26
มกราคม 2561 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด กรรมการประกอบด้วย
1. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
3. นายรณชัย
จินาเกตุ
กรรมการ
4. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูน
กรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
6. นายอรรถพล
บาทบารุง
กรรมการ
๓.๑5 ฝ่ำยทดสอบภำคปฏิบัติ มีหน้าที่ จัดเตรียมและวางแผนเพื่อทดสอบคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล
และ นักกีฬาวอลเลย์บอล ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖1 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด กรรมการประกอบด้วย
๑. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นายธงชัย
รักถึง
กรรมการ
3. นายกาพล
สุนันทวนิช
กรรมการ
4. นายจรัส
สุริโย
กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์
หมอกมืด
กรรมการ
6. นางสาววิจิตรา
สุริย์วงศ์
กรรมการ
7. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ

6
8. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูล
กรรมการ
9. นายโอฬาร
จอกทอง
กรรมการ
10. นายรณชัย
จินาเกตุ
กรรมการ
11. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
12. นายอรรถพล
บาทบารุง
กรรมการ
13. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง
กรรมการ
14. นางสาวสุนิษา
เรืองอยู่
กรรมการ
15. นางสาวนิภาพร แจ่มทุ่ง
กรรมการ
16. นายสายชล
ดาแลลิบ
กรรมการ
17. นายสุรเชษฐ์
ชูเตชะ
กรรมการ
3.16 ฝ่ำยสอบสัมภำษณ์ มีหน้าที่ สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครสอบ ประเภทกีฬาฟุตบอล และกีฬา
วอลเลย์บอล ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
พระร่วง (อาคาร 2) กรรมการประกอบด้วย
๑. นายบุญมี
มะริด
ประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์
เขียวแก้ว
กรรมการ
3. นายจรัส
สุริโย
กรรมการ
4. นายสุเทพ
สิทธิโสภณ
กรรมการ
5. นายดุลภัทร
บาทบารุง
กรรมการ
6. นางสาวพฤกษา
เพิ่มพูน
กรรมการ
7. นายรณชัย
จินาเกตุ
กรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท
กรรมการ
9. นายโอฬาร
จอกทอง
กรรมการ
10. นายอรรถพล
บาทบารุง
กรรมการ
11. นางลาวัณย์
ถาพันธุ์
กรรมการ
12. นายจักรพันธ์
ชีวะวัฒนา
กรรมการ
13. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง
กรรมการ
3.17 ฝ่ำยควบคุมควำมเรียบร้อยทั่วไปในกำรสอบเข้ำศึกษำ มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณ
สนามสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการสอบให้ดาเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย
1. นายพนม
พุฒลา
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร
สีนวล
กรรมการ
3. นายวิรัตน์
ตันติกุล
กรรมการ
ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นางอฑิภา วรากรเจริญ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

