
 

 
คําสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที ่ 208/2561 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Test)  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ประจําปการศึกษา 2561 
------------------------------ 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ไดกําหนดจัดใหมีการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน (Pre-Test) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศกึษา 
2561 เพ่ือใชในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศกึษาปที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 
ตุลาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 ในวันศุกรที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น.  
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 อาศัยอํานาจความในมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546  เพ่ือใหการจัดสอบปลายภาคโดยใชขอสอบกลางเปนไปดวย
ความเรียบรอยและบังเกิดผลดีโรงเรียนจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่  ในการใหคําปรึกษา เสนอแนะ และใหความชวยเหลือ รวมท้ัง 
รวมแกปญหาในการดําเนินงานใหดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ กรรมการประกอบดวย 
  1. นายสมพร  สุขอราม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ วงษเขียว  กรรมการ 
  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  8. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่ ดําเนินการจัดสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Test)  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ประจําปการศึกษา 2561 ใหสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี กรรมการประกอบดวย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ  
  2. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายประสงค  ทิพยธานี  กรรมการ 
  4. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  5. นายวีรพล  ปานดํา   กรรมการ 
  8. นายสุนัย  ศรีมวง   กรรมการและเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมการเจาหนาที ่
3.1 ฝายจัดเตรียมขอสอบและตรวจขอสอบ  มีหนาที่  นําตนฉบับขอสอบจากสํานักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศึกษา เขต 38 มาทําเปนขอสอบ ใหครบตามจํานวนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยดําเนินการจัดเย็บขอสอบเปนชุดใหครบตามจํานวนหองเรียนของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และรับกระดาษคําตอบ 
พรอมเฉลย จากกรรมการกลางไปตรวจ และบันทึกคะแนนลงในไฟลรายชื่อนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 แลวนําสงภายในวันจันทรที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ หองวิชาการ กรรมการประกอบดวย 
 3.1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
   1. นายธีรพงษ  เข็มคง   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก  กรรมการ 
   3. นางรัชดาวัลย  ธิติกุลธรณ  กรรมการ 
   4. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
   5. นางเพลินจิตร  ชํานาญผา  กรรมการ 
   6. นางวันทนีย  สุขเจริญ   กรรมการ 
   7. นางฐิติมา  แสงจันทร  กรรมการ 
   8. นางนุศรา  สิริพงศสถาพร  กรรมการ 
        3.1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
   1. นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์  ประธานกรรมการ 
   2. นายยุทธสพร  รักสิงห   กรรมการ 
   3. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
   4. นางลาวัณย  ถาพันธุ   กรรมการ 
   5. นางสาวอนุธิดา แกวสีมวง  กรรมการ 
   6. นางอารีย  สาเกกูล   กรรมการ 
   7. นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
   8. นางดวงพร  มากล้ํา   กรรมการ 
        3.1.3  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข  ประธานกรรมการ 
   2. นายเสนห  เขียวแกว  กรรมการ 
   3. นายจักกฤษณ  สุขรอด   กรรมการ 
   4. นางกรรณิการ  รัตนาวิบูลย  กรรมการ 
   5. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   6. นางคาํมี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   7. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย  กรรมการ 
   8. นายคํารณ  อินทรพวง  กรรมการ 
   9. นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์  กรรมการ 
   10. นายเสนห  สุธีฐิติวัฒน  กรรมการ 
   11. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน  กรรมการ 
   12. นายราชันย  ปยะสิริเชาวน  กรรมการ 
   13. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
        3.1.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1. นางสุภาพ  นอยจันทร  ประธานกรรมการ 
   2. นายวีรพล  ปานดํา   กรรมการ 
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   3. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม   กรรมการ 
   4. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
   5. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
   6. นางเบญจมาภรณ เทียนทอง  กรรมการ 
   7. นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา  กรรมการ 
   8. หมอมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
   9. วาที่ ร.ต.จักกฤษณ หมอกมืด  กรรมการ 
        3.1.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

1. นางสาวอนงคนาฏ ปานดวง   ประธานกรรมการ 
   2. นางกาญจนาภรณ กลอมคุม  กรรมการ 
   3. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   4. นางสาวเรวด ี  ดานกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
   5. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการ 
   6. นางวร ี  ยงคเจาะ  กรรมการ 
   7. นางสาวกนกพร ศรีอําพันธ  กรรมการ 
 3.2 ฝายกํากับหองสอบ  มีหนาที่ รับขอสอบจากกรรมการกลาง จัดเตรียมหองสอบ และกํากับ 
หองสอบ โดยปฏบิัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ “การปฏิบัติของกรรมการกํากับหองสอบ พ.ศ.2548” 
โดยเครงครัด เมื่อเสร็จแลวใหสงกระดาษคําถามและกระดาษคําตอบ ที่กรรมการกลาง ณ หองสแกนลายนิ้วมือ 
กรรมการประกอบดวย 

กรรมการกํากับหองสอบการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Test)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 

หอง สถานท่ีสอบ ชื่อ – สกุล 
ม.๓ GP (ม.๓/๑) ๕๔๕ นายเสนห  เขียวแกว นางสุมาลี  หมากผิน 
ม.๓ GP (ม.๓/๒) ๕๔๖ นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก นางสาวอภินันทนีย  เอ่ียมมา 
ม.๓ GEP (ม.๓/๓) ๗๔๔ นางรัชนี  พุดซอน นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม 
ม.๓ ECP (ม.๓/๔) 322 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ 
ม.๓ SMP๑ (ม.๓/๕) ๓๑๑ นางสุภาพ  นอยจันทร นายพัชรพงษ  ทิพยธานี 
ม.๓ SMP๒ (ม.๓/๖) ๓๑๒ นายวีรพล  ปานดํา นางสาวนิพพิชฌาน  นาคทรัพย 
ม.๓ SMP๓ (ม.๓/๗) ๓๑๓ นายสมชาย  จินะ      นางสาววรรณิศา  เจิมนิ่ม 
ม.๓ SMP๔ (ม.๓/๘) ๓๑๔ นายวิษณุ  อนบางเขน นายยุทธสพร  รักสิงห 
ม.๓ SMP๕ (ม.๓/๙) ๓๓๒ นายปฏิฬ  นาคทอง นางสาวอนุธิดา  แกวสีมวง 
ม.๓ ESoP๑ (ม.๓/๑๐) 812 นางนภาพร  โพธิ์เงิน วาที่รอยตรีจักรกฤษณ  หมอกมืด 
ม.๓ ESoP๒ (ม.๓/๑๑) ๓๓๔ นายภัคพล  หล่ําทุง นางสุมาลี  นักเรียน 
ม.๓ ESoP๓ (ม.๓/๑๒) ๓๓๕ นายวิรัตน  ตันติกุล      นางกาญจนาภรณ  กลอมคุม 
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กรรมการกํากับหองสอบการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Test)  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

หอง สถานที่สอบ ชื่อ – สกุล  
ม.๖ GP (ม.๖/๑) ๕๑๓ นางวริยาภรณ  ธรัชอภิสวัสดิ ์ นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน  
ม.๖ EP (ม.๖/๒) ๗๔๑ นางวร ี ยงคเจาะ นางคํามี  ชัยรักษา 
ม.๖ EMP๑ (ม.๖/๓) ๑๐๙ ป นางสาวเรวด ี ดานกิตติไกรลาศ นางดวงพร  มากล้ํา 
ม.๖ EMP๒ (ม.๖/๔) ๑๐๙ ป นางชนกานต  กฤติธัญกช นายธีรพงษ  เข็มคง 
ม.๖ EF,CP (ม.๖/๕) 743 นางสาวดาราพร  ซอนแดง นายราชันย  ปยะสิริเชาวน 
ม.๖ ESoP๑ (ม.๖/๖) หอประชุม ๓๒ นายบุญมี  มะริด นางเพลินจิตร  ชํานาญผา 

ม.๖ ESoP๒ (ม.๖/๗) 333 
นางภรณ ี กังวาล นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ 
หมอมหลวงภคเมธี  สายสนั่น  

ม.๖ SMP๑ (ม.๖/๘) ปางลีลา 1 นางแววดาว  อยูสุข นางปภัชญา  บรรเทาทุกข 
ม.๖ SMP๒ (ม.๖/๙) หอประชุม ๓๒ นางวันทนีย  สุขเจริญ นายคํารณ  อินทรพวง 
ม.๖ SMP๓ (ม.๖/๑๐) หอประชุม ๓๒ นางสาวิมลมาศ  ตันติกุล นายเก้ือกูล   มากกุญชร 
ม.๖ SMP๔ (ม.๖/๑๑) หอประชุม ๓๒ นางสกุลทิพย  ผกาวิสุทธิ ์ นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล 
ม.๖ SMP๕ (ม.๖/๑๒) 514 นางวิไล  นิลทว ี นางสาวศิริพร  สังกรแกว 

ม.6 SSP (ม.6/13) หอประชุม ๓๒ 
นางสาววิจิตรา  สุริยวงศ นายรณชัย  จินาเกตุ  
นายสุรเชษฐ  ชูเตชะ  

ม.6 SSP (ม.6/14) หอประชุม ๓๒ นางอารีย  สาเกกูล นายจักรพันธ  ชีวะวัฒนา 
 

  3.3 ฝายกองกลางสนามสอบ  มีหนาที่  จัดเตรียมขอสอบ อุปกรณการสอบใหกรรมการ 
คุมสอบทุกหอง กรรมการประกอบดวย 
   1. นายประสงค  ทิพยธานี  ประธานกรรมการ 
    2. นางสาววิภาศิร ิ  ทากะถา  กรรมการ 
    3. นางสาวปทรียา  ประสงคทรัพย  กรรมการ 
          4. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ ์  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  3.4 ฝายวัดผลประเมินผล  มีหนาที่  รับคะแนนจากกรรมการตรวจขอสอบมารวบรวม วิเคราะห 
ประเมินผลการสอบ และรายงานใหทางโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทราบ 
กรรมการประกอบดวย 
   1. นายฐิตินันท  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. นางคาํมี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   3. นางประเสริฐ  อนบางเขน  กรรมการ 
   4. ส.ต.ต.หญิงภัทรวด ี มูลด ี   กรรมการและเลขานุการ 

 ใหครูอาจารยทีไ่ดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏบิัติหนาที่ตามที่ทางโรงเรียนไดมอบหมายอยางเครงครัด  
และบังเกิดผลดีแกทางราชการสืบตอไป 

  สั่ง  ณ วันที่  19  กันยายน  พ.ศ. 2561 

 
(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 

รองผูอํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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กําหนดการสอบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-Test)  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

ประจําปการศึกษา 2561 
 

วันท่ี ระดับชั้น เวลาสอบ วิชา 
4 ตุลาคม 2561 มัธยมศึกษาปท่ี 3 08.00 – 09.30 คณิตศาสตร 

09.30 – 11.00 ภาษาไทย 
11.00 – 12.30 สังคมศึกษา 

13.30 – 15.00 วิทยาศาสตร 
15.00 – 16.30 ภาษาอังกฤษ 

    
5 ตุลาคม 2561 มัธยมศึกษาปท่ี 6 08.00 – 09.30 คณิตศาสตร 

09.30 – 11.00 ภาษาไทย 
11.00 – 12.30 สังคมศึกษา 

13.30 – 15.00 วิทยาศาสตร 
15.00 – 16.30 ภาษาอังกฤษ 

  
 


