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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 

ที ่ 155/2562 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรคมุสอบ Pre – O-NET/GAT นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6  

------------------------------ 

   ด้วยโรงเรียนร่วมกับบริษัทออนดิมำน เอ็ดดูเคชั่น จ ำกัด ได้จัดให้มีโครงกำร TCASter MOCKExam 
กำรทดสอบวัดควำมรู้สู่เส้นทำง O-NET /GAT ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ขึ้นในวันที่ 25 – 26 มิถุนำยน 2562  
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมวัดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 กลุ่มสำระ
หลักและ GAT   
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
จึงมีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรคุมสอบ Pre – O-NET/GAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ในวันที่ 25 – 26 มิถุนำยน 
2562 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหนำ้ที่ อ ำนวยควำมสะดวก พิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ  
และประสำนงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรทดสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวมำรินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมกำร 
   3. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำร 
   4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
   5. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   6. นำงจิดำภำ  พรำมจร   กรรมกำร 
   7. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช  กรรมกำร 
   8. นำงอำรีย์  สำเกกูล   กรรมกำร 
   9. นำยบุญมี  มะริด   กรรมกำร 
   10. นำยธงชัย  รักถึง   กรรมกำร 
   11. นำงภัสติ์ทิพำ ยนต์นิยม  กรรมกำร 
   12. นำยวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมกำร 
   13. นำงภรวรรณ อ่ิมประเกียนธรรม กรรมกำร 
   14. นำยพนม  พุฒลำ   กรรมกำร 
   15. นำยชัยณรงค์ เขียวแก้ว  กรรมกำร 
   16. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

17. นำยฐิตินันท์           เหรียญทอง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   18. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   19. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร มีหน้ำที่ จัดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เข้ำทดสอบวัดควำมรู้ 
สู่เส้นทำง O-NET/GAT ในวันที่ 25 – 26 มิถุนำยน 2562 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงค ำมี               ชัยรักษำ   กรรมกำร 
3. นำงสำวเรวดี          ด่ำนกติติไกรลำศ  กรรมกำร 
4. นำงวิมลมำศ       เตียไพบูลย์  กรรมกำร 
5. นำงภรณี  กังวำล   กรรมกำร 
6. นำยธีรพงษ์            เข็มคง   กรรมกำร 
7. นำงเพลินจิตร  ช ำนำญผำ  กรรมกำร 
8. นำงชนกำนต์          กฤติธัญกช  กรรมกำร 
8. นำยบุญมี             มะริด   กรรมกำร 
10. นำงสำวดำรำพร      ซ้อนแดง  กรรมกำร  
11. หม่อมหลวงภคเมธี สำยสนั่น  กรรมกำร 
12. นำงวร ี               ยงค์เจำะ  กรรมกำร 
13. นำยสุนัย         ศรีม่วง   กรรมกำร 
14. นำงอำรีย์              สำเกกูล   กรรมกำร 
15. นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำวน์  กรรมกำร 
16. นำงวริยำภรณ ์        ธรชัอภิสวัสดิ ์  กรรมกำร 
17. นำงปภัชญำ          บรรเทำทุกข์  กรรมกำร 
18. นำงสำวสุนันทำ เมฆไตรรัตน์  กรรมกำร 
19. นำงวิไล                นิลทวี   กรรมกำร  
20. นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  กรรมกำร 
21. นำยจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมกำร 
22. นำยอมรพันธ์ อุตสำหกิจ  กรรมกำร 
23. นำงสกุลทิพย์ ผกำวิสุทธิ์  กรรมกำร 
24. นำงแววดำว           อยู่สุข   กรรมกำร 
25. นำงสำววิจิตรำ สุริยวงศ ์  กรรมกำร  
26. นำยดุลภัทร  บำทบ ำรุง  กรรมกำร 
27. นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวัฒน ์  กรรมกำร 
28. นำยฐิตินันท์           เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
29. นำงสำวศิริกัลยำ      โสตถิวรกุล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
30. นำงวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที ่  
              3.1 ฝำ่ยกองกลำง มีหน้ำที่ จัดเตรียมข้อสอบ และอุปกรณ์กำรสอบให้พร้อมส ำหรับกรรมกำรคุมสอบ 
ทุกห้อง กรรมกำรประกอบด้วย 

1. นำยสุนัย  ศรีม่วง   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวศิริกัลยำ โสตถิวรกุล  กรรมกำร 
3. นำงสำวนริศรำ ประเสริฐสิทธิ์  กรรมกำร 
4. นำงสำวปัทรียำ ประสงค์ทรัพย์  กรรมกำร 
5. เจ้ำหน้ำที่โครงกำร TCASTER MOCKExam กรรมกำร 
6. นำยฐิตินันท์           เหรียญทอง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 3.2 ฝำ่ยก ำกับห้องสอบ  มีหน้ำที่ รับข้อสอบจำกกรรมกำรกลำง จัดเตรียมห้องสอบ และก ำกับ 
ห้องสอบ โดยปฏิบัติตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร “กำรปฏิบัติของกรรมกำรก ำกับห้องสอบ พ.ศ.2548”  
โดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จแล้วให้ส่งกระดำษค ำถำม และกระดำษค ำตอบ ที่กรรมกำรกลำง ณ ห้องสแกนลำยนิ้วมือ 
(อำคำร 2) กรรมกำรประกอบด้วย 

ชัน้ ห้องสอบ กรรมกำรก ำกบัห้องสอบ 

ม.6/1 534 นำงค ำมี  ชัยรักษำ นำยฐิตนิันท์  เหรียญทอง  
ม.6/2 745 นำงสำวเรวด ี  ด่ำนกิตติไกรลำศ นำงวิมลมำศ  เตียไพบูลย ์  
ม.6/3 331 นำงภรณี  กังวำล นำยธีรพงษ์    เข็มคง  
ม.6/4 332 นำงเพลนิจิตร  ช ำนำญผำ นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช นำยบุญมี  มะริด 
ม.6/5 333 นำงสำวดำรำพร   ซ้อนแดง หม่อมหลวงภคเมธี  สำยสนั่น  
ม.6/6 334 นำงวร ี ยงค์เจำะ นำยสนุัย  ศรีม่วง  
ม.6/7 335 นำงอำรีย ์   สำเกกูล นำยรำชันย์  ปิยะสิริเชำว์  
ม.6/8 322 นำงวริยำภรณ์   ธรัชอภิสวัสดิ ์ นำงปภัชญำ    บรรเทำทุกข ์  
ม.6/9 323 นำงวนัทนีย์  สุขเจริญ นำงสำวสุนนัทำ เมฆไตรรัตน์ นำงแววดำว  อยู่สุข 

ม.6/10 314 นำงวไิล  นิลทวี นำยค ำรณ  อินทร์พ่วง  
ม.6/11 313 นำยจักกฤษณ์  สุขรอด นำยอมรพันธ์  อุตสำหกิจ  
ม.6/12 312 นำงสกุลทิพย์  ผกำวิสทุธิ์ นำงสำวศิริกัลยำ  โสตถิวรกุล  
ม.6/13 311 นำงสำววิจติรำ สุริยวงศ์  นำยดลุภัทร  บำทบ ำรุง นำยเสน่ห์  สุธีฐิติวฒัน์ 

 
 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  21  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562 

 

 

(นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ) 
รองผู้อ ำนวยโรงเรียน รักษำกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
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ตารางสอบ Pre O-NET/GAT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 

O-NET 

เวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา ระยะเวลา 
08.00-09.30 น. 02 สังคมศึกษาฯ 90 นาที 
09.30-11.00 น. 04 คณิตศาสตร ์ 90 นาที 
11.00-12.00 น. พักกลางวัน 
12.00-13.30 น. 03 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 
13.30-15.00 น. 01 ภาษาไทย 90 นาที 
15.00-16.30 น. 05 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 

 
 
 

วันพุธที่  26 มิถุนายน 2562 
GAT 

เวลาสอบ รายวิชา ระยะเวลา 
08.00-09.30 น.  GAT เชื่อมโยง 90 นาที 
09.30-11.00 น. GAT อังกฤษ 90 นาที 

 
 
 


