
 
ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

ที่  83/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) 
------------------------------ 

 ตามท่ี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามค าสั่งที่ 81/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 
นั้น โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงวันที่ค าสั่งดังกล่าว และให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รบัสมัคร
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ตามค าสั่งฉบับนี้  
โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันรับสมัคร (ออนไลน์)  วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 วันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (นักเรียน ม.1 และ ม.4) 
 วันสอบคัดเลือก       วันที่ 2 มิถุนายน 2563 (นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1) 

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 (นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4) 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.1)  
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.4) 

 วันประกาศผลสอบ  วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1) 
    วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4) 
    วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.1) 
    วันที่ 11 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.4) 
 วันรายงานตัว (ออนไลน์) วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.1) 
     วันที่ 14 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.4) 
 วันมอบตัว  วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.1) 
    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (นักเรียน ม.4) 
 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จึงมีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ให้มีความโปร่งใส 
เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝุาย  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร  สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการ 
  5. นางวิไล  นิลทวี   กรรมการ 
  6. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  7. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  8. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
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  9. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
  10. นางเพลินจิตร ช านาญผา  กรรมการ 
  11. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  4. นายจักกฤษณ์  สุขรอด       กรรมการ 
  5. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  6. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  7. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  8. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  9. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขนานุการ 
  10. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  11. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่   
    3.1 ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่  จัดสถานที่รับสมัคร โดยจัดโต๊ะรับสมัคร ม.1 และ ม.4 เพ่ือให้ผู้สมัคร
ออนไลน์ สถานที่ส าหรับจัดห้องสอบตามหมายเลขห้อง โดยจัดห้องละ 15 คน ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 
2563 และการมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (ม.1), วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานการรมการ 

2. นายณัฐพงศ ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
3. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
4. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
5. นางภรณี  กังวาล   กรรมการ 
6. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
7. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
8. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
9. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
10. นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการ 
11. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
12. นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
13. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการและเลขานุการ 

 3.2 ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้กับครู 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฏิบัติหน้าทีว่ันรับสมัคร วันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563, วันสอบคัดเลือก วันที่ 6-7 
มิถุนายน 2563, วันรายงานตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 (ม.1), วันที่ 14 มิถุนายน 2563 (ม.4) และวันมอบตัว 
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (ม.1), วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการประกอบด้วย  

1. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

  3. นางสาววิภาศิริ  ทากะถา   กรรมการ 
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  4. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

  3.3 ฝ่ายรับสมัคร   
  3.3.1 ฝ่ายรับสมัครออนไลน์  มีหน้าที ่ ดูแลระบบการสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 
2563 แก้ไขปัญหาการรับสมัคร เมื่อปิดระบบรับสมัครให้ด าเนินการรวบรวมรายชื่อนักเรียนผู้สมัคร และประกาศ
รายชื่อนักเรียนผู้สมัคร ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
   2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
   3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   4. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ  
   5. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
   6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
   7. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
   8. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
   9. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   10. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
   11. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
  3.3.2 ฝ่ายตรวจหลักฐาน มีหน้าที่ ตรวจหลักฐานของนักเรียนที่ท าการสมัครเรียนให้มีความถูกต้อง 
และรวบรวมหลักฐานของนักเรียนให้เป็นระบบภายในวันด าเนินการสอบของนักเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 (ม.1) 
และวันที่ 7 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการประกอบด้วย 

๑. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรมการ 
๒. นางณฐากาญจน์ ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 1 
๓. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 2 
๔. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 3 
๕. นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 4 
๖. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 5 
๗. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 6 
๘. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 7 
๙. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 8 
๑๐. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 9 
๑๑. นางสาวศิริวรรณ   พันทะยัก  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 10 
๑๒. นางสาวณิชภัสร์   สมปูุ   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 11 
๑๓. นางสาวกนกพร   ศรีอ าพันธ์  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 12 
๑๔. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 13 
๑๕. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบที่ 14 
๑๖. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 15 
๑๗. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 16 
๑๘. นางสาวนุศรา รอดสิน   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 17 
๑๙. นายวีรพล    ปานด า   กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 18 
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๒๐. นางสาวยุพิน   อยู่เปีย  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 19 
๒๑. นายณรรตธร   คงเจริญ  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 20 
๒๒. นางสุมาลี  นักเรียน  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 21 
๒๓. นางสาวศิริกัลยา  โสตถิวรกุล กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 22 
๒๔. นางสาวกาญจนา   มณีวัลย์  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 23 
๒๕. นางสาวสุภาพร สีนวล  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 24 
๒๖. นางสาวปิยนุช   น้อยคง  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 25 
๒๗. นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพัฒน์ กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 26 
๒๘. นายศุภรัฐ    สาจักร  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 27 
๒๙. นางสาวธัญญา   น้อยถึง  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 28 
๓๐. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 29 
๓๑. นางสาวน้ าเพ็ชร   มั่งคล้าย  กรรมการตรวจหลักฐานห้องสอบท่ี 30 
๓๒. นางค ามี  ชัยรักษา  กรรมการและเลขานุการ 

 3.4 ฝ่ายคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  มีหน้าที่ ทดสอบ และคัดเลือกนักเรียนประเภท
ความสามารถพิเศษ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 (ม.1) และวันที่ 3 มิถุนายน 2563 (ม.4) ให้เรียบร้อยและส่งผล                
ให้ฝุายพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมการ 
  3. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
  4. ครผูู้มีความสามารถตามความสามารถท่ีนักเรียนสมัคร 
  5. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ายพิจารณาผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ  มีหน้าที่ พิจารณาคุณสมบัติ  
และผลการทดสอบจากฝุายคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (ม.1)  
และวันที่ 5 มิถุนายน 2563 (ม.4) เพ่ือประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ กรรมการ
ประกอบด้วย  
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กรรมการ 
  6. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ายจัดสร้างข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4              
ส่งต้นฉบับโดยส่งเป็น File ข้อมูล ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิชาการ กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  3. นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 
  4. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  5. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย  กรรมการ 
  6. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  7. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
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  3.7 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ จ านวน
นักเรียนม.1 และม.4 ให้เรียบร้อย พร้อมด าเนินการสอบ (ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  6. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  7. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  8. นางสาวน้ าเพชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  9. นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ 
  10. นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  11. นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ 
  12. นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  13. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
  14. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  15. นางสาววันทนีย์ ทัศนา   กรรมการ 
  16. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ 
  17. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 ฝ่ายกองกลาง  มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบมอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้อง ส่ง-รับข้อสอบ 
และคุมสอบแทน ถ้ากรรมการคุมสอบลา กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  5. นายวีรพล    ปานด า   กรรมการ 
  6. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  8. นางค าม ี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  9. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  10. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  11. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  12. นางปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
  13. นางสาวนุชนารถ ทองเงิน   กรรมการ 
  14. นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  15.นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
  16. นางสาววันทนีย์   ทัศนา   กรรมการ 
  17. นางสาวมาริษา สอนบุญเกิด  กรรมการ 
  18. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  19. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3.9 ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่  ด าเนินการตามมาตรการปูองกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)  ในการตรวจ 
คัดกรอง คณะครูผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนผู้มาท าการสอบคัดเลือกและการมอบตัว ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
และประสานหน่วยงานราชการภายนอกเพ่ือให้การสนับสนุนบุคลากร และอุปกรณ์รวมทั้งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และประสานการส่งต่อโรงพยาบาล 

  1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ ประธานการรมการ 
  2. นายวีระศักดิ์  หมอกมืด กรรมการ 

3. นายจรัส  สุริโย กรรมการ 
4. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ ์ กรรมการ 
5. นายสมชาย  จินะ กรรมการ 
6. นายดุลภัทร  บาทบ ารุง กรรมการ 
7. นายโอฬาร  จอกทอง กรรมการ 
8. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม กรรมการ 
9. นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท กรรมการ 
10. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ กรรมการ 
11. นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง กรรมการ 
12. นายสายชล  ด าแลลิบ กรรมการ 
13. นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่ กรรมการ 
14. นางสาวสุจิตรา ประศาสตร์ศิลป์ กรรมการ 
15. นายสิทธิเบศร์ ยาท้วม กรรมการ 
16. นายภานุวัฒน์ แสงตะวัน กรรมการ 
17. นายนิทัศน์ ศรีเจริญ กรรมการ 
18. นายวิทยา ดงเดือน กรรมการ 
19. นายสมชาย จรแจ่ม กรรมการ 
20. นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์ กรรมการ 
21. นายพศวัต   ใจยอด กรรมการ 
22. นางสาวอารีรัตน์  เปูทุ่ง กรรมการ 
23. นางสาวนภัสสร  ชุ่มชุมภู กรรมการ 
24. นางสาวสายฝน  พ่ึงเพ้ีย กรรมการ 
25. นางสาววันธนา  เฝือยา กรรมการ 
26. นายภูวดล  บุญจวง กรรมการ 
27. นายทรงภพ  สนเจียม กรรมการ 

  28. นางสาวณัฐธนันธ์  ทัดปรอย กรรมการ 
29. นางสาวทองชมพู  หน่อสร้อยทอง กรรมการ 
30. นางสาวสุธาสินี  บุญม ี กรรมการ 
31. นายณัฐพงศ์  สมคุ้ม กรรมการ 
32. นางสาวพรรพษา  เนตรประดิษฐ์ กรรมการ 
33. นายปัณณธร  ไชยวิโน กรรมการ 
34. นางสาวสโรชา  ศรีบุระ กรรมการ 
35. นางสาวอินถวา  พุดซ้อน กรรมการ 
36. นางสาวอริสรา  พ่ึงเรือง กรรมการ 
37. นายฐาปน์กร  ผลวงษ ์ กรรมการ 
38. นางสาวเบญจวรรณ  ทองด ี กรรมการ 
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39. นายธนภัทร  อารรีักษ์ กรรมการ 
40. นายณภัทร  รัตนะ กรรมการ 
41. นางสาวพัชรพร  วงค์ค า กรรมการ 
42. นายนรบดี  เหลี่ยมไทย กรรมการ 
43. นายวริศ  บัวถา กรรมการ 
44. นางสาวกาญจนาพร  ก าพลวิน กรรมการ 
45. นาวสาวธัญยชนก เรืองเเจ่ม  กรรมการ 
46. นางสาวเอเชีย  จันทร์งาม  กรรมการ 
47. นางสาววาเลนท์  อุ้ยทรัพย์  กรรมการ 
48. นายนิพิฐพนธ์  อู่ตุ้ม  กรรมการ 
49. นายชัยรัตน์   ทรงกลิ่น  กรรมการ 
50. นายศุภากร  ใจอ่ิม  กรรมการ 
51. นางสาวพิชชาพร    อารีเอื้อ  กรรมการ 
52. นางสาวกนกวรรณ  สังข์ทอง กรรมการ 
53. นางสาววิลาวัณย์  นามวงษา  กรรมการ 
54. นางสาวภัทรนันท์  น้อยจันทร์  กรรมการ 
55. นางสาววิลาสินี  เอ้ือจ านงค์  กรรมการ 
56. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม กรรมการและเลขานุการ 
57. นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
58. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.10 ฝ่ายก ากับห้องสอบ มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 (ม.1), วันที่ 7 มิถุนายน 2563  
(ม.4) เวลา 07.45-13.00 น. กรรมการประกอบด้วย 
  3.10.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   
    1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี  หัวหน้าสนามสอบ 
    2. นางโซษิตา  หล่ าทุ่ง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 1  
    3. นางเพลินจิตร  ช านาญผา กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 2  
    4. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 3  
    5. นางนภาพร  โพธิ์เงิน  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 4  

6. นายธีรพงษ์  เข็มคง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 5 
7. นางสายรุ้ง  อยู่คร  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 6  
8. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 7  
9. นางฐิติมา  แสงจันทร์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 8 
10. นางสุภาพ  น้อยจันทร์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 9 
11. นายวิทยา  อินอยู ่  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 10  
12. นางจรัสศรี  เขาเหิน  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 11  
13. นางรัชดาวัลย์ ธิติกุลธรณ์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 12  
14. นางเสาวณีย์  อรุณแจ้ง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 13  
15. นางวันทนีย์  สุขเจริญ  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 14  
16. นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 15  
17. นางปทุมพร  ชมชัย  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 16 
18. นางสาวสุทธิณี โชติมน  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 17  
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19. นางวรี  ยงค์เจาะ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 18  
20. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 19  
21. นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 20  
22. นายลิขิต  สอนเทียน กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 21  
23. นางอุไรวรรณ เหมืองแก้ว กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 22  
24. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 23  
25. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 24  
26. นายวีระศักดิ ์ หมอกมืด กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 25 
27. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 26 
28. นายจรัส  สุริโย  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 27  
29. นายสมชาย  จินะ  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 28  
30. นายณัฐพงศ ์ บุญจันทร์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 29  
31. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง  กรรมการคมุสอบห้องสอบที่ 30  
32. นายทวีพงศ ์ รอดสิน  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 31  
33. นางสาวพวงพลอย พรกระแส กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 32 

  3.10.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
    1. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม    หัวหน้าสนามสอบ 
    2. นางอารยา  รักมหาคุณ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 1  
    3. นางอ าพร  เขียวแก้ว กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 2  
    4. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 3  
    5. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่ม  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 4  

6. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 5  
7. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 6  
8. นางปกายดาว  ปานอยู ่  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 7  
9. นายสุเทพ  มาคง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 8  
10. นายยุทธ์สพร รักสิงห์  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 9  
11. นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 10  
12. นางสาวธันยาภรณ ์ ศรีโพธิ์  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 11  
13. นางภรณี  กังวาล  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 12  
14. นางสมปอง  ปานเมือง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 13  
15. นางนิภาพร  แจ่มทุ่ง  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 14 
16. นางสมใจ  พงษ์สิงห์ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 15 
17. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 16  
18. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 17  
19. นายวันชัย  วงษ์เทพนิวัติ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 18  
20. นางสุมาลี  หมากผิน กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 19  
21. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 20  
22. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 21  
23. นางสาวศุภรัตน์ ช านาญผา กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 22  
24. นางวาริน  สอนง่ายดี กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 23  
25. นายคุณากร  สุริยนต์  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 24  
26. นางอารีย์  สาเกกูล  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 25  
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27. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 26  
28. นายนิทัศน์  ศรีเจริญ  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 27  
29. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์  กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 28  
30. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง กรรมการคุมสอบห้องสอบที่ 29  

 3.11 ฝ่ายตรวจข้อสอบ  มีหน้าที่  รับปึกข้อสอบมาตรวจบันทึกคะแนน รวมคะแนน พร้อมเรียงล าดับที ่
โดยประสานงานร่วมกับกรรมการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครบันทึกลงคอมพิวเตอร์ กรรมการประกอบด้วย 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  5. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  6. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  7. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  8. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  9. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   วันที่ 7 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์  กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  5. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  6. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  7. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  8. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 3.12 ฝ่ายตรวจสอบคะแนน  มีหน้าที ่ ตรวจสอบความถูกต้อง บันทึกคะแนนการสอบ คะแนน O-NET  
ที่ได้กรอกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ กระดาษค าตอบ และคะแนน O-NET ของนักเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2563 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวริยาภรณ์ ธรัสอภิสวัสดิ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
  3. นายปฎิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  4. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  5. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  5. นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 ฝ่ายประกาศผลสอบคัดเลือก  (วันที่ 10, 11 มิถุนายน 2563) 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.14 ฝ่ายรับรายงานตัว มีหน้าที่ จัดเตรียมระบบรายงานตัวออนไลน์ส าหรับนักเรียน วันที่ 12 มิถุนายน 
2563 (ม.1) และวันที่ 14 มิถุนายน 2563 (ม.4) ติดตามและรวบรวมข้อมูลการรายงานตัวของนักเรียน ตั้งแต่เวลา 
08.00 – 16.30 น. กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นางค าม ี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางปัทรียา  ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  8. นายวีรพล    ปานด า   กรรมการ 
  7. นายพัชรพงษ ์ ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  8. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  9. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.15 ฝ่ายจัดชั้นเรียน  มีหน้าที่  จัดนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ทั้งระดับชั้นม. 1 และ ม.4 เข้าชั้นเรียน  
ตามคะแนนสอบ ความเหมาะสม และพิจารณาตามที่นักเรียนเลือกแผนการเรียน วันที่ 9 มิถุนายน 2563 กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  6. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  7. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
 3.16 ฝ่ายรับมอบตัวนักเรียน  มีหน้าที่ รับมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (ม.1),  
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ประธานกรรมการ 
  2. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/6 
  3. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/6 
  4. นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/7 
  5. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/7 
  6. นางจิดาภา  พรามจร   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/8 
  7. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/8 
  8. นางวาสนา  ทิพพาหา  กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/9 
  9. นายสุเทพ  มาคง   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/9 
  10. นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/10 
  11. นางสาวสุทธิณ ี โชติมน   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/11 
  12. นายปลวชัร  พุ่มพวง   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/11 
  13. นายอภิสิทธิ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/12 
  15. นางณฐากานต์ ภูมิรัตนไพศาล  กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/12 
  16. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง   กรรมการรับมอบตัวห้อง 1/12 
  17. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิต  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/4 
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  18. นางสาวสิรธิร ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/5 
  19. นางสายรุ้ง  อยู่คร   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/6 
  20. นายวันชัย  วงศ์เทพนิวัติ  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/6 
  21. นางสาวศักดิ์ศรี สายสิน   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/7 
  22. นางนุศรา  สิริพงศ์สถาพร  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/7 
  23. นางสาวกนกพร ศรีอ าพันธ์  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/8 
  24. ม.ล.ภคเมธี  สายสนั่น  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/8 
  25. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/9 
  26. นางสาวยุพิน อยู่เปีย   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/9 
  27. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/10 
  28. นางสาวกรนันท์ เอ่ียมภูเขียว  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/10 
  29. นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/11 
  30. นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/11 
  31. นางปกายดาว ปานอยู่   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/12 
  32. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการรับมอบตัวห้อง 4/12 
  33. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วด ี มูลดี   กรรมการและเลขานุการ 
 3.17 ฝ่ายรับเงินบ ารุงการศึกษา  มีหน้าที่  ด าเนินการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และออกใบเสร็จรับเงิน
ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 (ม.1) และในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  3. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  4. นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์   กรรมการ 
  5. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
  6. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการและเลขานุการ 
  3.18 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  มีหน้าที่ เรียกรวมนักเรียนเพื่อชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบในวันที่  
6-7 มิถุนายน 2563 และด าเนินการล าดับพิธีการและกิจกรรมในวันมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563  
(ม.1) และวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นายสุนัย  ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  2. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  3. นายวิทยา  อินอยู ่   กรรมการ 
  4. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  5. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  6. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  7. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  8.  นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.19 ฝ่ายแสงเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน  คุมเครื่องขยายเสียงให้ใช้งานได้ดี 
จนเสร็จสิ้น ในการด าเนินการสอบ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 และวันมอบตัวนักเรียน วันที่ 13 มิถุนายน 2563 
(ม.1) และวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ม.4) กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
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  3. นายปฎิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
  3.17  ฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่ บันทึกภาพการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  3. นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน   กรรมการ 
  4. นายปฎิฬ  นาคทอง   กรรมการและเลขานุการ  
 3.18 ฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสนามสอบ และประสานงาน
เกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิทยา  อินอยู ่   กรรมการ 
  3. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  4. นายสมชาย  ดวงเนตร   กรรมการ  
  5. นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร  กรรมการและเลขานุการ   
 3.19 ฝ่ายเตรียมเอกสารนักเรียนด้านพฤติกรรม  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรม  รูปแบบ 
การปักเสื้อ ส าหรับแจกนักเรียนในวันมอบตัว  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางวิไล  นิลทวี   ประธานกรรมการ 
  2. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
  3. นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  4. นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  5. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  6. นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  7. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  8. นายพนม  พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ 
 3.20. ฝ่ายจัดท าคู่มือโรงเรียน มีหน้าที ่จัดท าคู่มือโรงเรียนและอ่ืนๆ แจกผู้ปกครองนักเรียนในวันมอบตัว 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ 
  3. นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
  4. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์  กรรมการ 
  7. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  8. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  9. นางสาวดาราพร ซ้อนแดง  กรรมการ 
  10. นางสาวสิรินุช เข็มคง   กรรมการ 
  11. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  12. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
  13. นางสาวอัจฉรา อินทรรุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 
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 3.21 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที ่ สรุปผลการด าเนินการต่อผู้อ านวยการ  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  3. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  5. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
(นายสมพร  สุขอร่าม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 


