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ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที ่ 25/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรดูแลกำรจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
------------------------------ 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบ O-NET ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 
ประจ าสนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 
2546 เพ่ือให้การจัดสอบด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี โรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการ 
จัดสอบ O-NET ประจ าสนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดังนี้  

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  อ านวยความสะดวกให้การจัดสอบ O-NET ส าหรับนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  4. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  5. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  6. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  7. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  8. นายวิรัตน ์ ตันติกุล   กรรมการ 
  9. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  10. นายพนม  พุฒลา   กรรมการ 
  11. นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมการ 
  12. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  13. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  14. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
  15. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการและเลขานุการ 
   16. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดสอบ O-NET ส าหรับ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  2. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  3. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  4. นายบุญมี  มะริด   กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  6. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  7. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
  8. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่ 

 3.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าที่ ด าเนินการจัดห้องสอบ จัดห้องประชุมกรรมการคุมสอบ/กองกลาง
สนามสอบ ติดสติ๊กเกอร์ ติดรายชื่อนักเรียนตามผังที่นั่งสอบ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องสอบ ดูแลความสะอาด
ห้องสุขา และดูแลไฟให้ส่องสว่างในห้องสอบให้ใช้การได้ และด าเนินการตามท่ีหัวหน้าสนามสอบมอบหมาย กรรมการ
ประกอบด้วย 

1. นายธงชัย  รักถึง    ประธานกรรมการ 
2. นางแววดาว  อยู่สุข    กรรมการ 
3. นายธีรพงษ ์ เข็มคง    กรรมการ 
4. นายธนัช  บุญผ่อง   กรรมการ 
5. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง   กรรมการ 
6. นางโสน  เอ่ียมอ่อน  กรรมการ 
7.  นายสายชล  บัวป้อม   กรรมการ 
8. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
9. นายมานพ  จันทนจินดา  กรรมการ 
10. นายธีรวฒัน์  มีการ   กรรมการ 
11. นายชูชาต ิ บัวป้อม   กรรมการ 
12. นายประทุม  บ้านกล้วย  กรรมการ 
13. นายประมวน บุญคง   กรรมการ 
14. นางรัตนา  นาคนาคา  กรรมการ 
15. นายอธิราช  รักถึง   กรรมการ 
16. นายชุมพล  ค าแปล่ง   กรรมการ 
17. นางบัวลอย  ค าแปล่ง   กรรมการ 
18. นายสุวรรณ  อินอยู่   กรรมการ 

3.2 ฝ่ำยดูแลนักเรียนเข้ำสอบ  มีหน้าที่  ดูแลการจัดเก็บบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นัดหมายนักเรียนมาสอบ ดูแลการเข้าสอบ และควบคุมไม่ให้นักเรียน
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบ กรรมการประกอบด้วย 

1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
2. นายชานนท์   ผ่องฉวี   กรรมการ 

   3. หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 

4. นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี   กรรมการ 
3.3 ฝ่ำยดูแลอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม มีหน้าที่ ดูแลอาหาร และอาหารว่าง ส าหรับกรรมการกลาง 

สนามสอบและกรรมการคุมสอบ และนัดหมายแม่ค้ามาจ าหน่ายอาหารให้นักเรียน ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ส าหรับนักเรียน จ านวน 462 คน กรรมการประกอบด้วย 

1. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
2. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
3. นายธนัช  บุญผ่อง   กรรมการ 
4. นางส าอางค์  เรืองเที่ยง  กรรมการ 

3.4 ฝ่ำยเทคโนโลยีและประชำสัมพันธ์  มีหน้าที ่จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
จัดเตรียมเครื่องเสียง เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในวันประชุมคณะกรรมการคุมสอบ ในวันที่ 31 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ กองกลางสนามสอบ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการประกอบด้วย  

1. นายสุนัย  ศรีมว่ง   ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
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4. นายสมชาย  อินอยู่   กรรมการ 
6. นายสุวรรณ  อินอยู่   กรรมการ 

3.5 ฝ่ำยดูแลควำมปลอดภัยและกำรจรำจร  มีหน้าที ่ดูแลความปลอดภัยส าหรับนักเรียนที่มาสอบ 
และจัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่มาสอบ กรรมการประกอบด้วย  

1. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกยีนธรรม ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรมการ 

   3. นายชาดา  เผือกสงค์  กรรมการ 
   4. นายปราการ  กองเงิน   กรรมการ 
   5. นายปกาสิทธิ์  ทองเลิศ   กรรมการ 
  3.6 ฝ่ำยพยำบำล มีหน้าที่  ให้บริการกรณีท่ีมีผู้ป่วยในวันที่มีการสอบ กรรมการประกอบด้วย 

1. นายบุญมี  มะริด   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการ 

3.7 ฝ่ำยเก็บรักษำข้อสอบ  มีหน้าที่  ดูแลการเก็บข้อสอบ และกระดาษค าตอบ ช่วงกลางคืน 
ตั้งแตเ่วลา 18.00 น. –  06.00 น. กรรมการประกอบด้วย 
   3.7.1 คืนวันที่ 30 มกรำคม 2561  

1. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ  สิทธิโสภณ กรรมการ  

3.7.2 คืนวันที่ 31 มกรำคม 2561  
1. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์ ประธานกรรมการ 
2. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน  กรรมการ 

3.7.3 คืนวันที่ 1 มกรำคม 2561  
1. นายค ารณ  อินทรพ่์วง ประธานกรรมการ 
2. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการ 

3.7.4 คืนวันที่ 2 มกรำคม 2561  
1. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด กรรมการ 

3.7.5 คืนวันที่ 3 มกรำคม 2561  
1. นายยุทธ์พร  รักสิงห์  ประธานกรรมการ 
2. นายสาธิต  จันสิงขรณ์ กรรมการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2561 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 

 


