
 
ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

ที่   50/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับสมัครนักเรียนเข้ำศึกษำต่อระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 

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

 เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 
และประกาศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันรับสมัคร        วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 วันสอบคัดเลือก      วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ม.1) , วันที่ 1 เมษายน 2561 (ม.4) 
 วันประกำศผลสอบและรำยงำนตัว วันที ่4 เมษายน 2561 (ม.1), วันที่ 5 เมษายน 2561 (ม.4) 
 วันมอบตัว            วันที่ 7 เมษายน 2561 (ม.1), วันที่ 8 เมษายน 2561 (ม.4) 
 สถำนที่รับสมัคร      ห้องประชุมเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ให้มีความโปร่งใส 
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 แก้ไขปัญหาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  5. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  8. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  9. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
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  10. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 
  11. นายประสงค์ ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมกำรเจ้ำหน้ำที่   
    3.1 ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้าที่  จัดสถานที่รับสมัคร โดยจัดโต๊ะรับสมัคร ม.1 และ ม.4 เพ่ือให้ผู้สมัครเขียน 
ใบสมัครและรับฟังค าแนะน าต่างๆ และจัดห้องสอบตามหมายเลขห้อง โดยจัดห้องละ 35 คน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
วันที่ 30 มีนาคม 2561 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายธงชัย  รักถึง   ประธานกรรมการ 
  2. นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
  3. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
 3.2 ฝ่ำยจัดเครื่องเสียง  มีหน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียงหน้าห้องประชุมเกียรติยศ 109 ปี เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
 3.3 ฝ่ำยจัดอำหำร และเครื่องดื่ม  มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้กับครู 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฎิบัติหน้าที่รับสมัครวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกวันที่ 31 มีนาคม –  
1 เมษายน 2561 และมอบตัววันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 กรรมการประกอบด้วย  

1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
  3. นายธนัช  บุญผ่อง   กรรมการ 

  3.4 ฝ่ำยรับสมัคร  มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าทีใ่นวันที่  25 – 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางสกุลทิพย์   ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  4. นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  6. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  7. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  8. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  9. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  10. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
  11. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
  12. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  13. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  14. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
  15. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก   กรรมการ 
  16. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ  
  17. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  18 นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  19. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  กรรมการ 
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  20. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  21. นางประเสริฐ อ้นบางเขน  กรรมการ 
  22. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการ 
  23. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  24. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  25. นางชนกานต์ กฤติธัญกช  กรรมการ 
  26. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  27. นายณรรตธร คงเจริญ   กรรมการ 
  28. นายเฉลิมพล อินทรสอาด  กรรมการ 
  29. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  30. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  31. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  32. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการ 
  33. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  กรรมการ 
  34. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด   กรรมการ 
  5. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  6. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ำยตรวจหลักฐำน 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ ์ สุขรอด   กรรมการ 
  4. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
  5. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  6. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  7. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  8. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  9. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
  10. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  11. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  12. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
  13. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก   กรรมการ 
  14. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ  
  15. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  16 นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการ 
  17. นางสาวกนกพร ศรอี าพันธ์  กรรมการ 
  18. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการและเลขานุการ 
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 3.7 ฝ่ำยออกเลขที่บัตรผู้สมัคร 
  1. นางจรรยา  ตรีกุย   ประธานกรรมการ 
  2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
  4. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 ฝ่ำยเก็บหลักฐำน 
  1. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
 3.9 ฝ่ำยบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  3. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  4. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  5. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  6. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  7. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  8. นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์  กรรมการ 
  9. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  10. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  11. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  12. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  13. นางสาวปิยะนุช น้อยคง   กรรมการ 
  14. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  กรรมการ  
  15. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการ 
  16. นางประเสริฐ อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.10 ฝ่ำยคัดเลือกนักเรียนประเภทควำมสำมำรถ  มีหน้าที่ ทดสอบ และคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ให้เรียบร้อยและส่งผลให้ฝ่ายบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ กรรมการ
ประกอบด้วย  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชน ี พุดซ้อน   กรรมการ 
  3. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  4. นายสุเทพ  สิทธิโสภณ  กรรมการ 
  5. นายก าพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
  6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.11 ฝ่ำยประกำศผลสอบคัดเลือก  (วันที่  4 – 5  เมษายน  2561) 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  4. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  5. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
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  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  7. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.12 ฝ่ำยรับรำยงำนตัว   (วันที่  4 – 5  เมษายน  2561) 
  1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  5. นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์  กรรมการ 
  6. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  7. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  8. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  9. นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  10. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  11. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการ 
  12. นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ 
  13. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  14. นางสาวปิยะนุช น้อยคง   กรรมการ 
  15. นายพัชรพงษ ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  16. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์ กรรมการ 
  17. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  กรรมการ 
  18. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง   กรรมการ 
  19. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  20. นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ ์  กรรมการ 
  21. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 ฝ่ำยจัดสร้ำงข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4              
ส่งต้นฉบับโดยส่งเป็น File ข้อมูล ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้องวิชาการ กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  3. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย   กรรมการ 
  4. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  กรรมการ 
  5. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  กรรมการ 
  6. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
  7. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
  8. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  3.14 ฝ่ำยจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ จ านวน
นักเรียนม.1 และม.4 ให้เรียบร้อย พร้อมด าเนินการสอบ (ในวันที่ 30 มีนาคม 2561) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิร ิ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
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  6. นางสาวณัฐรินีย์ สายสมบูรณ์  กรรมการ 
  7. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  8. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  9. นางสาวจิรภัทร ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  10. นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  11. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  12. นายสาธิต  จันสิงขรณ์  กรรมการ 
  13. นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ 
  14. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  15. นางสาวปิยะนุช น้อยคง   กรรมการ 
  16. นายพัชรพงษ ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  17. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์ กรรมการ 
  18. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  กรรมการ 
  19. ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์ บุญคง   กรรมการ 
  20. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  21. นางสาวฉลองขวัญ รักถึง   กรรมการ 
  22. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  23. นางสาวพฤกษา เพ่ิมพูล   กรรมการ 
  24. นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  25. นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ ์  กรรมการ 
  26. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 3.15 ฝ่ำยตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  รับปึกข้อสอบมาตรวจบันทึกคะแนน รวมคะแนน พร้อมเรียงล าดับที่ 
โดยประสานงานร่วมกับกรรมการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครบันทึกลงคอมพิวเตอร์ กรรมการประกอบด้วย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  5. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4   วันที่ 1 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  4. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  5. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  6. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  7. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  8. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.16 ฝ่ำยจัดชั้นเรียน  มีหน้าที่  จัดนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ทั้งระดับชั้นม. 1 และ ม.4 เข้าชั้นเรียน  
ตามคะแนนสอบ ความเหมาะสม และพิจารณาตามที่นักเรียนเลือกแผนการเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  3. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  4. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  7. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  8. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.17 ฝ่ำยกองกลำง  มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบมอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้อง ส่ง – รับข้อสอบ 
และคุมสอบแทน ถ้ากรรมการคุมสอบลา  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  6. นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง  กรรมการ 
  7. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ  
 3.18 ฝ่ำยรับมอบตัวนักเรียน  มีหน้าที่ รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 เมษายน 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 
เมษายน 2561 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (หอประชุม 32) กรรมการประกอบด้วย 
  1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี    ประธานกรรมการ 
  2. คุณครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กรรมการ 
  3. คุณครูประจ าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 กรรมการ 
  4. นางมณชนก  หนูแก้ว    กรรมการและเลขานุการ 
 3.18 ฝ่ำยก ำกับห้องสอบ มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด กรรมการประกอบด้วย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 
สอบวันเสำร์ที่ 31 มีนำคม 2561  เวลำ 08.30 – 15.20 น. 

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   หัวหน้ำสนำมสอบ 
 

ห้องสอบที่ อำคำรสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
1 821 นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร นางสุมาลี นักเรียน 
2 822 นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา นางอรชพร   ญานสว่าง 
3 823 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ นางวาริน สอนง่ายด ี
4 824 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น นางสาวนิพพิชฌาน ์ นาคทรัพย ์
5 825 นายสว่าง จันทร์เจาะ นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน ์
6 826   นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ 
7 831 นางกรนันท ์ เอ่ียมภูเขียว นายเสกสรร เทียนทอง 
8 832 นางสมปอง ปานเมือง นางสาวสุทธิณี โชติมน 
9 833 นางอ าพร เขียวแก้ว นางนาตยา มียศ 

10 834 นางอารยา รักมหาคุณ นายณัฐพงศ ์ บุญจันทร์ 
11 835 นางวิมลมาศ เตียไพบูลย์ นายจรัส สุริโย 
12 836 นางสาวจริยา เฉยเม นายวีระศักดิ์ หมอกมืด 
13 837 นางสมใจ พงษ์สิงห์ นายค ารณ อินทร์พ่วง 
14 841 นายปฏิฬ นาคทอง นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์ 
15 842 นางกรรณิการ์   รัตนาวิบูลย์ นางทวีรัตน์ เหรียญทอง 
16 843 นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง นายขวัญชัย สุขมา 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
สอบวันอำทิตย์ท่ี 1 เมษำยน  2561  เวลำ 08.30 – 15.20 น. 

นำงมณชนก หนูแก้ว   หัวหน้ำสนำมสอบ 
 

ห้องสอบที่ อำคำรสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
1  821 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์ นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ 
2  822 นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์ 
3 823 นายวิทยา อินอยู่ นางดวงพร มากล้ า 
4 824 นายยุทธ์สพร รักสิงห์ นางสายรุ้ง อยู่คร 
5 825 นางเพลินจิตร ช านาญผา นางฐิติมา แสงจันทร์ 
6 826 นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ์ นางภรณี กังวาล 
7 831 นางปกายดาว ปานอยู่ นายทวีพงศ ์ รอดสิน 
8 832 นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต นายภัคพล หล่ าทุ่ง 
9 833 นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก นายสมชาย ดวงเนตร 

10 834 นางจรัสศรี เขาเหิน นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม 
11 835 นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ 
12 836 นางสุมาลี หมากผิน นางนุศรา สิริพงศ์สถาพร 
13 837 นางวิไล นิลทวี นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ 
14 841 นางเสาวณีย ์ อรุณแจ้ง นายสุเทพ มาคง 
15 842 นางวันทนีย์ สุขเจริญ นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม 
16 843 นางสมหมาย เข็มคง นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว 
17 844 นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ 

  

 3.18 ฝ่ำยควบคุมควำมเรียบร้อยทั่วไปในกำรสอบเข้ำศึกษำ ม.1 และ ม.4  มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อย
บริเวณสนามสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการ 
  3. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  4. นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  6. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 


