
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที ่  30/2564  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program,  

ห้องเรียนพิเศษ MP Multilingual Program) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
(ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์)  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
------------------------------ 

 เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 
และประกาศของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program, ห้องเรียน
พิเศษ MP Multilingual Program และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีก าหนดการดังนี้ 
 วันรับสมัคร               วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เวน้วันหยุดราชการ) 
 วันสอบคัดเลือก  ม.1 วันที่ 3 เมษายน 2564       

         ม.4 วันที่ 4 เมษายน 2564   
 วันประกาศผลสอบ       ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2564 
   ม.4 วันที่ 5 เมษายน 2564 
 รายงานตัว ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2564 
                                         ม.4 วันที่ 5 เมษายน 2564 
 วันมอบตัว ม.1 วันที่ 6 เมษายน 2564 
  ม.4 วันที่ 6 เมษายน 2564 
 สถานที่รับสมัคร  ห้องแนะแนว อาคารพระร่วง (อาคาร 2) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
 “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546” เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ                   
จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่อ านวยการให้การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 ให้มีความ
โปร่งใส เสมอภาค เป็นธรรม แก้ปัญหา ให้ค าปรึกษาแก่กรรมการทุกฝ่าย กรรมการประกอบด้วย 
 1. นายมนตรี   คงเจริญ ประธานกรรมการ 
 2. นางอฑิภา   วรากรเจริญ กรรมการ 
 3. นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ กรรมการ 
 4. นายเฉลิมพล   ทองจุ้ย กรรมการ 
 5. นางสาวกาญจนา  มณีวัลย์ กรรมการ 
 6. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี กรรมการ 
 7. นางดวงพร   มากล้ า กรรมการ 
 8. นางชนกานต์   กฤติธัญกช กรรมการ 
 9. นายเสกสรร   เทียนทอง กรรมการ 
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 10. นางภัสติ์ทิพา    ยนต์นิยม กรรมการ  
 11. นายราชันย์   ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
 12. นายปราช   เชื้อประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
  13. นายฐิตินันท์   เหรียญทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ ด าเนินการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับสมัครนักเรียน                 
เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  ประธานกรรมการ 
  2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  4. นายจักกฤษณ์  สุขรอด       กรรมการ 
  5. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  6. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  7. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  8. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  9. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  10. นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  11. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  12. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขนานุการ 
  13. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14. นางประเสริฐ   อ้นบางเขน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่  
     3.1 ฝ่ายจัดสถานที่  มีหน้าที ่จัดสถานที่ส าหรับรับสมัครนักเรียนที่ห้องแนะแนว อาคาร 2  
จดัห้องสอบทีห่อประชุมศรีจุฬาลักษณ์ อย่างน้อยจ านวน 200 ที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 3 เมษายน 
2564 และจัดสถานที่ส าหรับการมอบตัวนักเรียนที่หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 3 เมษายน 
2564 ระดับชั้น ม.4 วันที่ 4 เมษายน 2564 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายปราช  เชื้อประดิษฐ์  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 
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    3.2 ฝ่ายรับสมัคร  มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -
16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4  
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 

3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
4. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 

  5. นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก   กรรมการ   
6. นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 

  7. นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ 
  8. นายเฉลิมพล    อินทรสอาด  กรรมการ 
  9. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  10. นางสาวกฤติมา สืบนาคสุข  กรรมการ 
  11. นางสาววภิาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  12. นางประเสริฐ อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 ฝ่ายตรวจหลักฐาน มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -
16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียน  
กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 

2. นางสุมาลี  นักเรียน   กรรมการ 
  3. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 
 3.4 ฝ่ายออกเลขท่ีบัตรผู้สมัคร มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 -16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ออกเลขที่บัตรผู้สมัครและติดรูปบัตรผู้เข้าห้องสอบ กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  3. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  4. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  5. นางสาวณิชภัสร์ สมปู่   กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 ฝ่ายเก็บหลักฐาน มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -
16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เก็บหลักฐานการสมัครของผู้สมัคร กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  3. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ายบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564  
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ บันทึกข้อมูลของผู้สมัครลงคอมพิวเตอร์เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในระบบ  น าข้อมูลการสมัครออกเป็นรายชื่อผู้สมัคร กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี   กรรมการ 
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  3. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  4. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  5. นางปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
  6. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  7. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 ฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ จัดบริการน้ าดื่ม อาหารว่าง และอาหารกลางวัน ให้กับครู 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่มาปฎิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 
และวันมอบตัวระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 เมษายน 2564 กรรมการประกอบด้วย  

1. นายวีรพล  ปานด า   ประธานกรรมการ 
2. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการ 

  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นางส าอางค์  เรืองเท่ียง  กรรมการ 
  5. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  6. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการและเลขานุการ 
 3.8 ฝ่ายจัดสร้างข้อสอบ มีหน้าที่ ออกข้อสอบเพ่ือสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4  
วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อสอบของกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ออกข้อสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ-คณิตฯ ห้องเรียนพิเศษ EP และห้องเรียนพิเศษ 
MP วิชาภาษาอังกฤษ ส่งต้นฉบับข้อสอบ โดยส่งเป็น File ข้อมูลพร้อมเฉลย ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564  
ณ ห้องวิชาการ  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการ 
  4. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  6. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการและเลขานุการ 
  7. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.9 ฝ่ายจัดเตรียมข้อสอบ มีหน้าที่ จัดเรียงข้อสอบ เย็บข้อสอบ และบรรจุซองข้อสอบให้เท่ากับ
จ านวนนักเรียนม.1 และม.4 ให้เรียบร้อย พร้อมด าเนินการสอบ (ในวันที่ 29 มีนาคม 2564) กรรมการ
ประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 

  3. นางสาวปัทรียา  ประสงค์ทรัพย์  กรรมการ 
  4. นางสาวธัญญา  น้อยถึง   กรรมการ 
  5. นางสกุลทิพย์  ผกาวิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 3.10 ฝ่ายก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติ
ของกรรมการคุมสอบ พ.ศ.2548 โดยเคร่งครัด ระดับชั้น ม.1 วันที่ 3 เมษายน 2564 และระดับชั้น ม.4  
วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 5 กรรมการประกอบด้วย 
         3.10.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564) 
   ห้องสอบที่ 1 นางลาวัณย ์  ถาพันธุ์  กรรมการ 
      นายณัฐวัฒน์  เกตุดี  กรรมการ 
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   ห้องสอบที่ 2 นางวิไล   นิลทวี  กรรมการ 
      นายนิทัศน์  ศรีเจริญ  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 3 นางสมใจ  พงษ์สิงห์ กรรมการ 
      นางสาวปิยนุช  น้อยคง  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 4 นางณัฏฐชา   อ าพร  กรรมการ 
      นางสาวอรณิชา  จินดาสวัสดิ์ กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 5 นางวิมลมาศ  เตียไพบูลย์ กรรมการ 
      นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง  กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 6 นายสว่าง  จันทร์เจาะ กรรมการ 
      นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 7 นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์ กรรมการ 
      นายสายชล  ด าแลลิบ กรรมการ  
   ห้องสอบท่ี 8 นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์ กรรมการ 
      นายสมชาย  จรแจ่ม  กรรมการ 
  3.10.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564) 
    ห้องสอบที่ 1 นางสุมาลี  หมากผิน กรรมการ 
      นายวิทยา  ดวงเดือน กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 2 นางวาริน  สอนง่ายด ี กรรมการ 
      นางสาวสุจิตรา  ประศาสตร์ศิลป์ กรรมการ 
   ห้องสอบที่ 3 นางสาวศักดิ์ศรี  สายสิน  กรรมการ 
      นายโอฬาร  จอกทอง กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 4 นางสาวสุนันทา  เมฆไตรรัตน ์ กรรมการ 
      นายศุภรัฐ  จัตวา  กรรมการ 
   ห้องสอบท่ี 5 นางดวงพร  มากล้ า  กรรมการ 
      นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท กรรมการ 
 3.11 ฝ่ายสอบสัมภาษณ์  มีหน้าที่ สอบสัมภาษณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English 
Program (EP) และห้องเรียนพิเศษ MP (Multilingual Program) วันที่ 3 เมษายน 2564 (ม.1) ตั้งแตเ่วลา 
11.00 น. เป็นต้นไป กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น   กรรมการ 
  3. นางสาวสุทธิณี  โชติมน   กรรมการ 
  4. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
  5. Miss Shiela Alcantara Babadi  กรรมการ 
  6. Mr.Remar Gam-Oy Ket-Eng   กรรมการ 
  7. Mr.Richard manlutac Prospero  กรรมการ 
  8. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการและเลขานุการ 
 3.12 ฝ่ายตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนน มีหน้าที่  รับปึกข้อสอบมาตรวจ รวมคะแนน และบันทึก
คะแนน ลงในใบรายชื่อของผู้เข้าสอบ พร้อมเรียงล าดับที่ โดยประสานงานร่วมกับกรรมการรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร 
บันทึกลงคอมพิวเตอร์ กรรมการประกอบด้วย 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  (วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)  
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
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  3. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  4. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  5. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  6. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  7. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  8. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  9. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  (วันอาทิตย์ท่ี 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  3. นายจักกฤษณ์  สุขรอด   กรรมการ 
  4. นางกรนันท์  เอ่ียมภูเขียว  กรรมการ 
  5. นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
  6. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วง   กรรมการ 
  7. นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการ 
  8. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  9. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
 3.13 ฝ่ายตรวจสอบคะแนนสอบ มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสอบให้มีความถูกต้อง 
ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร  กรรมการ 
  3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  4. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  5. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  6. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.14 ฝ่ายกองกลาง  มีหน้าที่  จัดเตรียมอุปกรณ์การสอบมอบให้กรรมการคุมสอบทุกห้องส่ง – รับ
ข้อสอบ และคุมสอบแทน ถ้ากรรมการคุมสอบลา  กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
  2. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  3. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  4. นายณัฐวัฒน์  เกตุดี   กรรมการ 
  5. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  6. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  7. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ  
  8. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการและและเลขานุการ 
 3.15 ฝ่ายประกาศผลสอบคัดเลือก (ม.1, ม.4 วันที่ 5 เมษายน 2564) มีหน้าที่ น าผลจากฝ่าย
ตรวจข้อสอบและบันทึกคะแนน ประกาศผลทางเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th  และติดผลสอบที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  3. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการ 
  4. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
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  5. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  6. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.16 ฝ่ายรับรายงานตัว  มีหน้าที่ รับรายงานตัวนักเรียน ม.1, ม.4 วันที่ 5 เมษายน 2564  
ณ ห้องทะเบียนวัดผล 
  1. นางค ามี  ชัยรักษา   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 

  4. นายวีรพล  ปานด า   กรรมการ 
  5. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  6. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
 3.17 ฝ่ายรับมอบตัวนักเรียน มีหน้าที่ ด าเนินการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1, ม.4 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 พร้อมตรวจหลักฐานการมอบตัวทั้งในส่วนของงาน
ทะเบียนนักเรียนและข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  ประธานกรรมการ 
  2. นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  3. นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  4. นางสาวพรรณิพา เมฆพัฒน์  กรรมการ 
  5. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  6. นางสาวอัญญารัตน์  ค าก้อน   กรรมการ 
  7. นางณัฏฐชา   อ าพร   กรรมการ 
  8. นางสาวธัญนภัสร์ ยนต์นิยม  กรรมการ 
  9. นางสาวสุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  10. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
  11. นางสาววิภาศิริ ทากะถา   กรรมการ 
  12. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  13. นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  14. นางประเสริฐ อ้นบางเขน  กรรมการ 
  15. นายปลวัชร  พุ่มพวง   กรรมการ 
  16. นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  17. นายวีรพล  ปานด า    กรรมการ 
  18  นางสาวน้ าเพ็ชร มั่งคล้าย   กรรมการ 
  19. นางค ามี  ชัยรักษา   กรรมการและเลขานุการ 
 3.18 ฝ่ายรับเงินบ ารุงการศึกษา  มีหน้าที่  ด าเนินการเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษา และออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1, ม.4 ในวันที่ 6 เมษายน 2564 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
  2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ  กรรมการ 
  3. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  4. นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  5. นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ 
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  3.19 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  มีหน้าที่ เรียกรวมนักเรียนเพื่อชี้แจงก่อนเข้าห้องสอบในวันที่ 
3 – 4 เมษายน 2564 และด าเนินการล าดับพิธีการและกิจกรรมในวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.1 วันที่ 3 
เมษายน 2564 และชั้นม.4 วันที่ 4 เมษายน 2564 กรรมการประกอบด้วย 
  ๑. นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  ประธานกรรมการ 
  2. นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
  3. นางสาวปาริชาต ผาสุข   กรรมการ 
  4. นางสาวศิริกัลยา โสตถิวรกุล  กรรมการ 
  5. นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  6. นายณรรตธร  คงเจริญ   กรรมการ 
  7. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  8.  นายวิทยา  อินอยู ่   กรรมการและเลขานุการ 
 3.20 ฝ่ายแสงเสียง  มีหน้าที่ ติดตั้งเครื่องขยายเสียง  ไมโครโฟน  คุมเครื่องขยายเสียงให้ใช้งานได้ดี
จนเสร็จสิ้นการประชุมบนหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ ในวันมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 วันที่ 6 เมษายน 
2564 กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายพนม  พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3. นายปฎิฬ  นาคทอง   กรรมการ 
  4. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการและเลขานุการ 
 3.21 ฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าที่ บันทึกภาพการรับสมัคร การสอบ การรายงานตัวและการมอบตัว
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  3. นางสาวอัญญารัตน์   ค าก้อน   กรรมการ 
  4. นายปฎิฬ  นาคทอง   กรรมการและเลขานุการ  
 3.22 ฝ่ายควบคุมความเรียบร้อยทั่วไปในการสอบเข้าศึกษา ม.1 และ ม.4  มีหน้าที่  ดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณสนามสอบ และประสานงานเกี่ยวกับการสอบให้ด าเนินไปด้วยดี กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ 
  4. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  5. นายวิทยา  อินอยู ่   กรรมการ 
  6. นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
  7. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  8. นายกนกศักดิ ์ สอนเพียร  กรรมการ 
  9. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.23 ฝ่ายเตรียมเอกสารนักเรียนด้านพฤติกรรม  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับพฤติกรรม  
รูปแบบการปักเสื้อ ส าหรับแจกนักเรียนในวันมอบตัว กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย   ประธานกรรมการ 
  2. นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
  3. นางสุภาพ  น้อยจันทร์  กรรมการ 
  4. นายอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  5. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
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  6. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  7. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
  8. นางโชษิตา  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  9. นางสาวสุภาพร สีนวล   กรรมการ   
  10. นายราชันย ์  ปิยะสิริเชาวน์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.24 ฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่ ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในการตรวจ
คัดกรองคณะครูผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนและผู้ปกครองในการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2564 
สอบคัดเลือกวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 การรายงานตัววันที่ 5 เมษายน 2564 และวันมอบตัววันที่  
6 เมษายน 2564 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการประกอบด้วย 
  1. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  ประธานกรรมการ 
  2. นายก้องภพ  สิทธิ   กรรมการ 
  3. นางสาวอินทรา ประสานเชื้อ  กรรมการ 
  4. นางสาวพัชรวีร ์ ค าลี   กรรมการ 
  5. นางสาวสุวนันท ์ จันพวง   กรรมการ 
  6. นางสาววนิดา  ดีกิ่ง   กรรมการ 
  7. นายนิธิพัฒน์  กลิ่นทุ่ง   กรรมการ 
  8. นางสาวกรรว ี ด าดี   กรรมการ 
  9. นางสาวณัฐธยาน ์ โตสุข   กรรมการ 
  10. นางสาวณัฐธิดา ทองธรรม  กรรมการ  
  11. นางสาวเบญจวรรณ ทองดี   กรรมการ 
  12. นางสาวสมฤดี นุชรอด   กรรมการ 
  13. นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
  14. นางสาววิจิตรา สุริย์วงศ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.24 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 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป     

สั่ง  ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

(นายมนตรี  คงเจริญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 

 
 
 
 


