
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่  49/2561  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์, ห้องเรียนพิเศษ English Program, ห้องเรียนพิเศษ MP 

Multilingual Program) และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ และห้องเรียนพิเศษ English Program)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
------------------------------ 

 เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 
และประกาศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องเรียน English Program 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันรับสมัคร       วันที่  24 - 28  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 วันสอบคัดเลือก  วันที่ 10 มีนาคม 2561  (ม.1), วันที่ 11 มีนาคม 2561 (ม.4)  
 วันประกำศผลสอบ/รำยงำนตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ม.1), วันที่ 16 มีนาคม 2561 (ม.4) 
 สถำนที่รับสมัคร  อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ                   
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที ่อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ให้มีความ
โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ  
  6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับสมัครนักเรียน                 
เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  5. นางวรี  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  6. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
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  7. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  8. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่  
     3.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่  มีหน้าที ่จดัห้องสอบที่อาคาร 5  (ห้อง 511 – 515, 521 – 523) จ านวน  
8 ห้อง ห้องละ 30 คน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 9 มีนาคม 2561 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายธงชัย  รักถึง   ประธานกรรมการ 

2. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
  3. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
    3.2 ฝ่ำยรับสมัคร  มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -
16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4  
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 

3. นางจรรยา     ตรีกุย   กรรมการ 
4. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
5. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 

  6. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  7. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  8. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  9. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
  10. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  11. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมการ 
  12. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  13. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  14. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
  15. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  กรรมการ   
  16. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  17. นางสาววภิาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  18. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  19. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 ฝ่ำยตรวจหลักฐำน  
  1. นายประสงค ์ ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
3. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 

  4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  6. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  7. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  8. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.4 ฝ่ำยออกเลขที่บัตรผู้สมัคร 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  3. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  4. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  5. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ำยเก็บหลักฐำน 
  1. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  3. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ำยบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
  1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 ฝ่ำยรับเงิน  มีหน้าที่  ด าเนินการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  2. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  5. นางสมหมาย  เข็มคง   กรรมการ 
  6. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
  7. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  8. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  9. นางสมศรี  ชัยมงคลศักด์ิ  กรรมการ 
  10. นางภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  11. นางอรชพร  ญาณสว่าง  กรรมการ 
  12. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  13. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  14. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 ฝ่ำยจัดอำหำรและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้กับครู 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฎิบัติหน้าที่ในวันที่  24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบวันที่ 10 – 11 มีนาคม 
2561 และวันมอบตัว 5 เมษายน 2561 กรรมการประกอบด้วย  

1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางส าอางค์  เรืองเที่ยง  กรรมการ 
  3. นายธนัช  บุญผ่อง   กรรมการ 
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 3.8 ฝ่ำยประกำศผลสอบคัดเลือก (ม.1 วันที่ 15 มี.ค. 61  และม.4 วันที่ 16 มี.ค. 61)  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 ฝ่ำยรับรำยงำนตัว  (ม.1 วันที่ 15 มี.ค. 61  และม.4 วันที่ 16 มี.ค. 61) 
  1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  3. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  4. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  5. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.10 ฝ่ำยรับมอบตัวนักเรียน มีหน้าที่ ด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมตรวจหลักฐานการมอบตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุม
ศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  4. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล   กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  7. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  8. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  9. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
          3.11 ฝ่ำยจัดสร้ำงข้อสอบ มีหน้าที ่ออกข้อสอบเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบของกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ - คณิตฯ และห้องเรียนพิเศษ EP วิชา
ภาษาอังกฤษ ส่งต้นฉบับข้อสอบ โดยส่งเป็น File ข้อมูลพร้อมเฉลย ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ ห้องวิชาการ  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 
  3. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  4. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ ์ กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  7. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
  3.12 ฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ
จ านวนนักเรียนม.1 และม.4 ให้เรียบร้อย พร้อมด าเนินการสอบ (ในวันที่ 9 มีนาคม 2561) กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นางจรรยา  ตรีกุย   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
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  3. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 

  4. นางสาวนราภรณ ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  5. นางสาวปิยะนุช  น้อยคง   กรรมการ 
  6. นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 

  7. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  8. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 

  9. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 ฝ่ำยก ำกับห้องสอบ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ระดับชั้น ม.1 วันที่ 10 มีนาคม 2561 และระดับชั้น ม.4  
วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 5 กรรมการประกอบด้วย 
         3.13.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 61) 
   ห้องสอบที่ 1 นายจักรพันธ์       ชีวะวัฒนา กรรมการ 
      นางวาสนา       ทิพพาหา กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 2 นางสาวสวรส        ปานเกิด  กรรมการ 
      นางสมใจ       พงษ์สิงห์ กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 3 นางสุภาพ       น้อยจันทร์ กรรมการ 
      นางสาวณิชภัสร์      สมปู่  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 4 นายธีรพงษ์       เข็มคง  กรรมการ 
      นางสาวภัทรนุช     ศิริพงษ์  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 5 นายโพยม     ศิริพงษ์  กรรมการ 
      นางสาวณัฐรินีย์       สายสมบูรณ์ กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 6 นายคุณากร       สุริยนต์  กรรมการ 
      นางสาวปัทรียา       ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 7 นายกิตติศักดิ์     น้อยค า  กรรมการ 
      นางสาวจิรภัทร    ขาวทุ่ง  กรรมการ 
 3.13.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  (วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61) 
    ห้องสอบที่ 1 นายชานนท์  ผ่องฉวี  กรรมการ 
       นางสาวสุภาพร  สีนวล  กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 2 หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น กรรมการ 
      นางสาวนุศรา  รอดสิน  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 3 นายพัชรพงษ์    ทิพย์ธานี กรรมการ 
      นางสาวน้ าเพชร    มั่งคล้าย  กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 4 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์   บุญคง  กรรมการ 
      ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์   หมอกมืด กรรมการ 
 3.14 ฝ่ำยสอบสัมภำษณ์  มีหน้าที่ สอบสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) 
และห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) วันที่ 10 มีนาคม 2561 (ม.1) , วันที่ 11 มีนาคม 2561  
(ม.4) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสแกนนิ้วมือ อาคารพระร่วง (อาคาร 2) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
 3. นางวร ี ยงค์เจาะ  กรรมการ 
 4. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
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 5. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  6. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
  7. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมการ 
  8. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  9. นางสมศรี    ชัยมงคลศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.15 ฝ่ำยตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนน มีหน้าที่  รับปึกข้อสอบมาตรวจ รวมคะแนน และบันทึก
คะแนน ลงในใบรายชื่อของผู้เข้าสอบ พร้อมเรียงล าดับที่ โดยประสานงานร่วมกับกรรมการรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร 
บันทึกลงคอมพิวเตอร์ กรรมการประกอบด้วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  (วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
  4. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  5. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  7. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  8. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4  (วันอาทิตย์ที ่11 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  4. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  5. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  6. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
  7. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 
  8. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 3.16 ฝ่ำยกองกลำง  มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบมอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้องส่ง – รับ
ข้อสอบ และคุมสอบแทน ถ้ากรรมการคุมสอบลา  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ  
  3. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  4. นางสาวนราภรณ ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
 3.17 ฝ่ำยควบคุมควำมเรียบร้อยทั่วไปในกำรสอบเข้ำศึกษำ ม.1 และ ม.4  มีหน้าที่  ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณสนามสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิรัตน์  ตันติกุล   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  3. นายพนม  พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 
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 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 
 
 
 

 


