
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่  223/2563  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ครั้งที่ 4 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

 เพ่ือให้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จึงได้จัดท าโครงการ         
เพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ                   
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีก าหนดการดังนี้  
 วันรับสมัคร     วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563  
 วันสอบคัดเลือก    วันที่ 26 ธันวาคม 2563 
 วันประกาศผลสอบ  วันที่ 4 มกราคม 2564 
 วันรับรายงานตัวและมอบตัว วันที่ 5 มกราคม 2564 
 สถานที่รับสมัครและมอบตัว อาคารเกียรติยศ 109 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน             
เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 
2563 จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยการให้การแนะแนว การรับสมัคร การจัดสอบนักเรียน  
เข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ปีการศึกษา 2563 ให้มีความโปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นางอฑิภา  วรากรเจริญ  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   กรรมการ 
  4. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  5. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการ 
  6. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  7. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  8. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  9. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
  10. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม  กรรมการ 
  11. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
  12. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับสมัครและการสอบ
คัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการเพชรอินทนิล โรงเรียนสุโ ขทัยวิทยาคม 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  4. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
  5. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  6. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  7. นางสาวสุมาลี  นักเรียน   กรรมการ 
  8. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  9. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  10. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  11. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  12. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  13. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  14. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  15. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  16. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 

17. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่  
     3.1 ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที ่จดัห้องสอบอาคาร 5 (ห้อง 511-542) ห้องละ 25 คน ส าหรับสอบ
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และจัดสถานที่ส าหรับการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 
จ านวน 200 คน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ  

2. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
3. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์  กรรมการ   
4. นายเสกสรร    เทียนทอง  กรรมการ   
5. นายสมชาย     ดวงเนตร  กรรมการ   
6. นายภัคพล    หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
7. นางภรณี    กังวาล   กรรมการ    
8. นางสมปอง    ปานเมือง  กรรมการ   
9. นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
๑0. นางสาวแพรวพรรณ  ขันกสิกรรม  กรรมการ 
๑1. นางสาวดาราพร   ซ้อนแดง  กรรมการ  
๑2. นางสาวยุพิน   อยู่เปีย   กรรมการ   
๑3. นายชานนท์   ผ่องฉวี   กรรมการ   
๑4. นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
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    3.2 ฝ่ายแนะแนวและรับสมัครนักเรียน  มีหน้าที่ ให้การแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จัดท าเอกสารในการแนะแนว และรับสมัครนักเรียน ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
3. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 

  4. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  5. นายณรรตธร   คงเจริญ   กรรมการ 
  6. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  7. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  8. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  9. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก   กรรมการ 
  10. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  11. นายจักกฤษณ์ สุขรอด   กรรมการ 
  12. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  13. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  14. นางสาววภิาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  15. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  กรรมการ   
  16. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  17. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
 3.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                  
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.suw.ac.th กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
  3. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  4. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  7. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
 3.4 ฝ่ายเก็บหลักฐานและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่  เก็บหลักฐาน พร้อมบันทึกข้อมูล 
ผู้เข้าสอบให้เป็นระบบ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   ประธานกรรมการ 
  2. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  3. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
 3.5 ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง ให้กับผู้ปกครองที่มาประชุม 
และอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่เข้าสอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ กรรมการ
ประกอบด้วย  

1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ  
2. นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
3. นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 

  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
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  5. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
  6. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
  7. นางบัวลอย  ค าเปล่ง   กรรมการ 
   3.6 ฝ่ายปฏิคม มีหน้าที่ ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบ น าผู้ปกครองไปลงทะเบียนและ 
เข้าห้องประชุม น านักเรียนไปเข้าห้องสอบ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  ประธานกรรมการ 
  2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง  กรรมการ 
  5. คณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนห้องเรียน GP จ านวน 60 คน    กรรมการ 
 3.7 ฝ่ายน าเสนอผลงานและนิทรรศการ  มีหน้าที่  น าเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
และจัดนิทรรศการวิชาการนักเรียนพระราชทานให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กรรมการ
ประกอบด้วย 
   1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
   2. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
   3. นายปฏิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
   4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  3.7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ประธานกรรมการ 
   2. นายณรรตธร  คงเจริญ กรรมการ 

   3. นางสาวจริยา  เฉยเม กรรมการ 
   4. นางค ามี  ชัยรักษา กรรมการ 
   5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ กรรมการ 
   6. นายสว่าง  จันทร์เจาะ กรรมการ 
   7. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ กรรมการ 
   8. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว กรรมการ 

  9. นายปฏิฬ  นาคทอง กรรมการ 
 10. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ กรรมการ 
 11. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 
 12. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์ กรรมการ 
 13. นายเสกสรร  เทียนทอง กรรมการ 
 14. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน กรรมการ 
 15. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
 16. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์ กรรมการ 
 17. นางสาวปาริชาต ผาสุข กรรมการ 
 18. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
 19. นายจักกฤษณ์  สุขรอด กรรมการ 
 20. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน กรรมการ 
 21. นางสาวสิรินุช  เข็มคง กรรมการ 
 22. นางณัฏฐชา  อ าพร กรรมการ 
 23. นางสาวธัญนภสัร์ ยนต์นิยม กรรมการ 
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 24. นายณัฐวัฒน์  เกตุดี กรรมการ 
 25. นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย กรรมการ 

    26. นางมริษา ใจรักษ์ กรรมการ 
  3.7.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ประธานกรรมการ  
    2. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการ 
    3. นางอุษา พุฒลา กรรมการ 
    4. นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ กรรมการ 
    5. นางอารีย์ สาเกกูล กรรมการ 
    6. นางปกายดาว ปานอยู ่ กรรมการ 
    7. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ กรรมการ 
    8. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ กรรมการ 
    9. นางสุมาลี หมากผิน กรรมการ 
    10. นางวิไล นิลทวี กรรมการ 
    11. นางสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมการ 
    12. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ กรรมการ 
    13. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการ 
    14. นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ กรรมการ 
    15. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง กรรมการ 
    16. นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน กรรมการ 
    17. นางวาริน สอนง่ายด ี กรรมการ 
    18. นางอ าพร รักสิงห์ กรรมการ 
    19. นางดวงพร มากล้ า กรรมการ 
    20. นางสาวยุวลี เที่ยงทุ่ง กรรมการ 
  3.7.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1. นางปทุมพร ชมชัย ประธานกรรมการ 
   2. นางวร ี ยงค์เจาะ กรรมการ 
   3. นางสาวเรวด ี ด่านกิตติไกรลาศ กรรมการ 
   4. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม กรรมการ 
   5. นางสาวพวงพลอย พรกระแส กรรมการ 
   6. Miss Armie Docto Estrobo กรรมการ 
   7. Miss Shiela Alcantara Babadi กรรมการ 
   8. Mrs. Jennilyn Asiong Mathis กรรมการ 
   9. Mr. Christian Bundoc Miranda กรรมการ 
   10. Mr. Richard Manlutac Prospero กรรมการ 
   11. Mr. Remar Gam-Oy Ket-Eng กรรมการ 
   12. Mr. Jaime Bumal-o Manzano กรรมการ 
   13. Miss Magie Zape Del Castillo กรรมการ 
   14. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น กรรมการ 
   15. นายลิขิต สอนเทียน กรรมการ 
   16. นางสาวสิรธิร ปรีชาธรรมรัตน์ กรรมการ 
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   17. นางสาวสุทธิณ ี โชติมน กรรมการ 
   18. นายกนกศักดิ์ สอนเทียน กรรมการ 
   19. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก กรรมการ 
 3.8 ฝ่ายจัดสร้างข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการเพชรอินทนิล 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจ าปีการศึกษา 2563 วิชาวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน 
ส่งต้นฉบับข้อสอบ โดยส่งเป็น File ข้อมูล ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องวิชาการ และด าเนินการ
เตรียมสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  3. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  4. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
 3.9 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ
จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบให้พร้อมส าหรับการสอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
  3. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  4. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  5. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 

  7. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
  8. นางสาวสุวนันท์  จันพวง   กรรมการ 
  9. นายก้องภพ   สิทธิ   กรรมการ  
  10. นางสาวพัชรวีร์  ค าลี   กรรมการ 
  11. นางสาวอินทิรา  ประสานเชื้อ  กรรมการ 
  12. นางสาววนิดา  ดีกิ่ง   กรรมการ 
  13. นายโชคปวิช   ศุภมงคลกฤษ์  กรรมการ 
  14. นายกายสิทธิ์   เตียทวีเกียรติ  กรรมการ 
  15. นายพงศกร   พงษ์แดง   กรรมการ 
  16. นายภาณุมาศ  กระหนก  กรรมการ 
  17. นายจิรวัฒน์   มากอินทร์  กรรมการ 
  18. นายศุภณัฐ   พงษ์สุวรรณ  กรรมการ 
  19. นางสาวสุพรรณนา  มั่งมี   กรรมการ 
  20. นายวัชนพงษ์  ปั้นแหนง  กรรมการ 
  21. นางสาวพิชญา  สารีนาค   กรรมการ 
  22. นายกิตตินันท์  ยืนยง   กรรมการ 
  23. นางสาวธิติญา  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
  24. นางสาววิภาดา  หล าเหม็น  กรรมการ 
  25. นางสาวสาวิตรี  ช านาญผา  กรรมการ 
  26. นางสาวณัฐรวี  มารศรี   กรรมการ 
  27. นางสาวภณิตา  ช่วยหลา   กรรมการ 
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 3.10 ฝ่ายก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ 
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.  
ณ อาคาร 5  กรรมการประกอบด้วย 
   1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวสุวนันท์  จันพวง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511) 
  3. นายก้องภพ   สิทธิ   กรรมการ (ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511)  
  4. นางสาวพัชรวีร์  ค าลี   กรรมการ (ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512) 
  5. นางสาวอินทิรา  ประสานเชื้อ  กรรมการ (ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512) 
  6. นางสาววนิดา   ดีกิ่ง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513) 
  7. นายโชคปวิช   ศุภมงคลกฤษ์  กรรมการ (ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513) 
  8. นายกายสิทธิ์   เตียทวีเกียรติ  กรรมการ (ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514) 
  9. นายพงศกร   พงษ์แดง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514) 
  10. นายภาณุมาศ  กระหนก  กรรมการ (ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515) 
  11. นายจิรวัฒน์   มากอินทร์  กรรมการ (ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515) 
  12. นายศุภณัฐ   พงษ์สุวรรณ  กรรมการ (ห้องสอบที่ 6 ห้อง 521) 
  13. นางสาวสุพรรณนา  มั่งมี   กรรมการ (ห้องสอบที่ 6 ห้อง 521) 
  14. นายวัชนพงษ์  ปั้นแหนง  กรรมการ (ห้องสอบที่ 7 ห้อง 522) 
  15. นางสาวพิชญา  สารีนาค   กรรมการ (ห้องสอบที่ 7 ห้อง 522) 
  16. นายกิตตินันท์  ยืนยง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 8 ห้อง 531) 
  17. นางสาวธิติญา  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ (ห้องสอบที่ 8 ห้อง 531) 
  18. นางสาววิภาดา  หล าเหม็น  กรรมการ (ห้องสอบที่ 9 ห้อง 532)   
  19. นางสาวสาวิตรี  ช านาญผา  กรรมการ (ห้องสอบที่ 9 ห้อง 532) 
  20. นางสาวณัฐรวี  มารศรี   กรรมการ (ห้องสอบที่ 10 ห้อง 533) 
  21. นางสาวภณิตา  ช่วยหลา   กรรมการ (ห้องสอบที่ 10 ห้อง 533) 
  22. นางสาวปิยนุช น้อยคง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 11 ห้อง 534) 
  23. นางสาวธัญญา น้อยถึง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 11 ห้อง 534) 
  24. นางสาวภิราณี   โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ (ห้องสอบที่ 12 ห้อง 535) 
  25. นางสาวนุชนารถ     ทองเงิน   กรรมการ (ห้องสอบที่ 12 ห้อง 535) 
  26. นางวิไลลักษณ์ พินธุวัฒน์  กรรมการ (ห้องสอบที่ 13 ห้อง 536) 
  27. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ (ห้องสอบที่ 13 ห้อง 536) 
  28. นางสาววันทนีย ์ ทัศนา   กรรมการ (ห้องสอบที่ 14 ห้อง 541) 
  29. นายศุภรัฐ  จัตวา   กรรมการ (ห้องสอบที่ 14 ห้อง 541) 
  30. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ (ห้องสอบที่ 15 ห้อง 542) 
  31. นายณัฐวัฒน ์  เกตุดี   กรรมการ (ห้องสอบที่ 15 ห้อง 542) 

             3.11 ฝ่ายด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ  มีหน้าที่ ด าเนินการสอบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เวลา 14.00-15.00 น. กรรมการประกอบด้วย 
   3.11.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์ ประธานกรรมการ 
   2. นายณรรตธร  คงเจริญ กรรมการ 

   3. นางสาวจริยา  เฉยเม กรรมการ 
   4. นางค ามี  ชัยรักษา กรรมการ 
   5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์ กรรมการ 
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   6. นายสว่าง  จันทร์เจาะ กรรมการ 
   7. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์ กรรมการ 
   8. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว กรรมการ 

  9. นายปฏิฬ  นาคทอง กรรมการ 
 10. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ กรรมการ 
 11. นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 
 12. นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน์ กรรมการ 
 13. นายเสกสรร  เทียนทอง กรรมการ 
 14. นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน กรรมการ 
 15. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
 16. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์ กรรมการ 
 17. นางสาวปาริชาต ผาสุข กรรมการ 
 18. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์ กรรมการ 
 19. นายจักกฤษณ์  สุขรอด กรรมการ 
 20. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน กรรมการ 
 21. นางสาวสิรินุช  เข็มคง กรรมการ 
 22. นางณัฏฐชา  อ าพร กรรมการ 
 23. นางสาวธัญนภัสร ์ ยนต์นิยม กรรมการ 
 24. นายณัฐวัฒน์  เกตุดี กรรมการ 
 25. นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย กรรมการ 
 26. นางมริษา  ใจรักษ์ กรรมการ 

 3.11.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    1. นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ประธานกรรมการ  
    2. นายฐิตินันท์ เหรียญทอง กรรมการ 
    3. นางอุษา พุฒลา กรรมการ 
    4. นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ กรรมการ 
    5. นางอารีย์ สาเกกูล กรรมการ 
    6. นางปกายดาว ปานอยู ่ กรรมการ 
    7. นายยุทธ์สพร รักสิงห์ กรรมการ 
    8. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ กรรมการ 
    9. นางสุมาลี หมากผิน กรรมการ 
    10. นางวิไล นิลทวี กรรมการ 
    11. นางสมใจ พงษ์สิงห์ กรรมการ 
    12. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตย์ กรรมการ 
    13. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ กรรมการ 
    14. นางลาวัณย์ ถาพันธุ์ กรรมการ 
    15. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง กรรมการ 
    16. นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน กรรมการ 
    17. นางวาริน สอนง่ายด ี กรรมการ 
    18. นางอ าพร รักสิงห์ กรรมการ 
    19. นางดวงพร มากล้ า กรรมการ 
    20. นางสาวยุวลี เที่ยงทุ่ง กรรมการ 
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  3.11.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   1. นางปทุมพร ชมชัย ประธานกรรมการ 
   2. นางวร ี ยงค์เจาะ กรรมการ 
   3. นางสาวเรวด ี ด่านกิตติไกรลาศ กรรมการ 
   4. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม กรรมการ 
   5. นางสาวพวงพลอย พรกระแส กรรมการ 
   6. Miss Armie Docto Estrobo กรรมการ 
   7. Miss Shiela Alcantara Babadi กรรมการ 
   8. Mrs. Jennilyn Asiong Mathis กรรมการ 
   9. Mr. Christian Bundoc Miranda กรรมการ 
   10. Mr. Richard Manlutac Prospero กรรมการ 
   11. Mr. Remar Gam-Oy Ket-Eng กรรมการ 
   12. Mr. Jaime Bumal-o Manzano กรรมการ 
   13. Miss Magie Zape Del Castillo กรรมการ 
   14. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น กรรมการ 
   15. นายลิขิต สอนเทียน กรรมการ 
   16. นางสาวสิรธิร ปรีชาธรรมรัตน์ กรรมการ 
   17. นางสาวสุทธิณ ี โชติมน กรรมการ 
   18. นายกนกศักดิ์ สอนเทียน กรรมการ 
   19. นางสาวจินตวีร ์ กัดฟัก กรรมการ 
  3.12 ฝ่ายตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนน มีหน้าที่  รับปึกข้อสอบมาตรวจ รวมคะแนน  
และบันทึกคะแนน ลงในใบรายชื่อของผู้เข้าสอบ พร้อมเรียงล าดับที่ โดยประสานงานร่วมกับกรรมการรวบรวม
รายชื่อผู้สมัคร บันทึกลงคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป กรรมการ
ประกอบด้วย 
   1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
   2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
   3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
   4. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
   5. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
   6. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
   7. นางสาวยุวลี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
   8. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
   9. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
   10. นายยุทธ์สพร รักสิงห์   กรรมการ 
   11. นางอุษา  พุฒลา   กรรมการ 
   12. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
   13. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
   14. นางสาวจินตนา เที่ยงทุ่ง   กรรมการ  
   15. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
   16. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
   17. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
   18. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
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   19. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
   20. นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
 3.13 ฝ่ายประกาศผลสอบคัดเลือก  มีหน้าที่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 4 มกราคม 
2564 กรรมการประกอบด้วย  
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
 3.14 ฝ่ายรับมอบตัวนักเรียน  มีหน้าที่ ออกใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน 
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 5 มกราคม 2564 กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 
   3. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
  4. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  5. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  7. นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย ์  กรรมการ 
 3.15 ฝ่ายจัดท าเกียรติบัตรและโล่รางวัล  มีหน้าที่ จัดท าเกียรติบัตร และประสานงานกับทาง สพฐ. 
เพ่ือจัดท าโล่จากเลขา สพฐ. กรรมการประกอบด้วย 

  1. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรพงษ์  เข็มคง   กรรมการ 
  3. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  4. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  6. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 

 3.16 ฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยทั่วไปในการสอบ มีหน้าที่  ดูแลความเรียบร้อยบริเวณสนามสอบ 
และประสานงานเกี่ยวกับการสอบ การจราจร การจอดรถของผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 
ให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  ประธานกรรมการ 
  2. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
  3. นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ 
  4. ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  3.17 ฝ่ายคัดกรองและควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีหน้าที่  
คัดกรองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกัน 
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  ประธานกรรมการ 
   2. นายธนัญชัย   อินขาว    กรรมการ 
   3. นายอธิราช    แสงดารา    กรรมการ 
   4. นางสาวสโรชา   ศรีบุระ    กรรมการ  
   5. นางสาวบุษกร    โคตรภักดี    กรรมการ 
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 3.17 ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่  ออกแบบสอบถาม ด าเนินการสอบถามผู้ปกครองนักเรียน  
และสรุปผลเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  3. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  4. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 

 ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด                
และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


