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  ค  าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์  เขต 2 

ท่ี   35 / 2554 

เร่ือง      แต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ การจดัสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่างชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ปีการศึกษา 2553 

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

 ดว้ยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)ไดม้อบหมายใหส้ านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2   เป็นศูนยส์อบการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน      
(O-NET) ช่วงชั้นท่ี 3 (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3)  ปีการศึกษา 2553  ในวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 โดยใหมี้
หนา้ท่ีจดัสอบนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์
เขต 2 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 42 ท่ีอยูใ่น
เขตอ าเภอลาดยาว  อ าเภอแม่วงก ์ อ าเภอชุมตาบง อ าเภอแม่เปิน และอ าเภอบรรพตพิสัย    

 เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นท่ี 3   
(ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ กรรมการกลาง และ
กรรมการคุมสอบ ดงัน้ี 
1. สนามสอบโรงเรียนหว้ยน ้ าหอมวทิยาคาร 

หวัหนา้สนามสอบ    นายเมธี จิตรทรัพย ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนหว้ยน ้าหอมวทิยาคาร 
กรรมการกลาง  

1. นายชยัยงค ์ เครือภกัดี                  ครูโรงเรียนหว้ยน ้าหอมวทิยาคาน 
2. นายอภิศกัด์ิ องอาจ                      ครูโรงเรียนหว้ยน ้าหอมวทิยาคาน 
3. นางพิมลนุช เกรียงไกรเพช็ร        ครูโรงเรียนหว้ยน ้าหอมวทิยาคาน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1  
1. นางสาววนัเพญ็ บวัช่ืน                 ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นางสาวช่อผกา พลูทอง               ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพญ็        ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
2. นายปิยะวจัน์ กบูขนุทด                     ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3  
1. นาวสาวเยาวเรศ  เอ่ียมใย             ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสุจิตตา  วชิยัศร                      ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายภราฎร เปล่ียนบ ารุง              ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นางจงกลรัตน์ จะนต                   ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5  
1. นางสาวสุพรรษา เฉยรุ้ง              ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางจุฑารัตน์ แนวเน่ือง              ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางจิรัชยา  ฉตัร                         ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นายถวลิ   แนวเน่ือง                   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7  
1. นายนรินทร์ มนสัตรง                       ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวฒัน์       ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8  
1. นางธมนวรรณ กลา้กสิกิจ               ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสาวหน่ึงนุช ผลปราชญ ์           ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 9 
1. นายยอดชาย  มาน่ิม   ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นายส ารวย  ศรีตะลา   ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

2.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
หวัหนา้สนามสอบ    นายพรสวสัด์ิ เหรียญทอง  ผูอ้  านายการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
กรรมการกลาง  

1. นางจิรัตติกาล ส่งศรี                  ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นายศุภวชิช์ วงพลบ                       ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวมาลีนา  พงษไ์พบูลย ์        ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายอภิชยั  แจ่มอารมณ์                  ครูโรงเรียนอนุลาบชุมตาบง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวบุปผา  ใจกลา้                     ครูโรงเรียนบา้นเขาจัก๊จัน่ 
2. นายวเิชียร  ยิม้เสถียร                       ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3  
1. นายประณีต  พนัธ์สุข                      ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายสรรเสริญ ชาติสุทธิ                   ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางวาณี  ฝนทัง่                               ครูโรงเรียนบา้นตล่ิงสูงสามคัคี 
2. นางสุนนัท ์ทพัทว ี                           ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
              1.   นางกมลทิพย ์บุญอภยั              ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

               2.   นางสาวมนทิรา  สุธงษา           ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 

1. นางสุพรรษา สายทอง              ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
2. นายพิทยา สงเคราะห์               ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางชลภรณ์ โสภิณ                           ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
2. นางสาววราภรณ์ ประไพภาคยก์ุล      ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8 
1. นางเพญ็ศรี เกษรพรม                         ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
2. นางสาวพชัรินทร์ โลราช                    ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

3. สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
หวัหนา้สนามสอบ   นายช านาญ นาคสวสัด์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางนิภาพรรณ อินทกลู                   ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 
2. นางศิริวลัย ์ เล็กกระจ่าง                   ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางวชัรีย ์ อนนัตศานต ์                   ครูโรงเรียนเทพสถาพร 
2. นางกรรว ีเพิ่มพนู                             ครูโรงเรียนวดัเทพสถาพร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวชนญัชิตา ป่ันป่วน               ครูโรงเรียนวดับา้นวงั 
2. นางนุกลู พรหมวหิาร                        ครูโรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ 

4.สนามสอบโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 
หวัหนา้สนามสอบ    นายสวสัด์ิ บุญกล่ินขจร  รอง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม                    
กรรมการกลาง  

1. นางวนัทนา  กระดงังา                       ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยวทิยาคม 
2. นายณรงคศ์กัด์ิ พลแกว้                      ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยวทิยาคม 
3. นางสาวศุภลกัษณ์ หมีอ่ิม                   ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยวทิยาคม 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางภชัญา กลัน่หุ่น                        ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 
2. นางสุชาดา ชาญเชาว ์                     ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสมจิตร  กาญจนะ                      ครูโรงเรียนวดัตาสังใต ้
2. นางจิตตรี  อาดสอน                         ครูโรงเรียนวดับา้นไผ ่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวปวณีา แนบเนียน                 ครูโรงเรียนเยาวชนพฒันา 
2. นางมณฑาทิพย ์แสงพุม่                    ครูโรงเรียนเยาวชนพฒันา 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางนงลกัษณ์ นภาพร                        ครูโรงเรียนบา้นหนองมะขาม 
2. นายกมลพนัธ์ ป้ันชูศรี                        ครูโรงเรียนบา้นหนองมะขาม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางนรินดา สังขเ์งิน                           ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
2. นางนพมาส ปิตะฝ้าย                          ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางพฒันา ทพัวฒัน์                       ครูโรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร์ 
2. นายสนัน่  ทองช่ืน                          ครูโรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นายสมหมาย  จนัทร์เกษ                 ครูโรงเรียนวดัอ่างทอง 
2. นางมาเลียม  เพง็โตวงษ ์                 ครูโรงเรียนวดัอ่างทอง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8 
1. นางสุมาลี  ชุมวงษ ์                          ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
2. นางส าเนียง  เถลิงศรี                        ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 9 
1. นางกิริยา  กุลพงษ ์                           ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 
2. นางสุภาพ  หุตะมาน                        ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 10 
1. นางศรีอ าพรรณ ปานพนม                ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
2. นายพิชยั  ค  าภา                                 ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
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5.สนามสอบโรงเรียนวดัหนองตางู 
หวัหนา้สนามสอบ    นายสุชาติ เอกปัชชา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองตางู 
กรรมการกลาง  

1. นายด ารงค ์  พลอยพนัธ์                        ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางยพุดี เทพบุรี                             ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิต 
2. นางลมเพย   วตัถุสิน                       ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิต 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางนงนาฎ  สวนดอน                   ครูโรงเรียนวดัววิติตาราม 
2. นางสาววไิลลกัษณ์  สาระพนิ         ครูโรงเรียนวดัววิติตาราม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางไพรินทร์ มาฉาย                       ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 
2. ประดบั  มาฉาย                               ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางวลิาวณัย ์ จนัทร์งาม                  ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
2. นางสาววงษเ์ดือน หลวงจอก          ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางสุริยา บวัพนัธ์ุ                           ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าเขียว 
2. นางอญัชุลี  อินเม่น                          ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าเขียว 

6.สนามสอบโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
หวัหนา้สนามสอบ  วา่ท่ีร.ต.ประทีป อนนัตน์าว ี ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม)   
กรรมการกลาง 

1. นายศศิธร เรืองศรี     ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
2. นางสุชาดา อ๋องพานิชย ์                  ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
3. นางนิตยา หมัน่กิจ                           ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 
4. นางอมัพร ปักษา                              ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางอนงค ์เจริญพนัธ์                      ครูโรงเรียนบา้นวงฆอ้ง 
2. นางผาณิต   อินทร์ยงั                      ครูโรงเรียนบา้นวงฆอ้ง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางวชิราภรณ์  วงษสุ์วรรณ            ครูโรงเรียนบา้นหนองคลา้ 
2. นางอญัชลี  บวัพนัธ์                        ครูโรงเรียนบา้นหนองคลา้ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางอารมณ์ องอาจ                      ครูโรงเรียนบา้นหนองละมาน 
2. นายอ าพล  องอาจ                         ครูโรงเรียนบา้นหนองละมาน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางศุจิดา  เถ่ือนปาน                    ครูโรงเรียนวดัด่านชา้ง 
2. นางส าเริง  จนัดาแกว้                  ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางศศิกญัญา ดอนดีไพร             ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
2. นายประเสริฐ  สีระวตัร               ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางสาวเกศราภรณ์ อุทยัชิน             ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
2. นางสาวชุติมา กนัสุ่ม                       ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางสมพิศ  พนูทอง                          ครูโรงเรียนบา้นโคกกวา้ง 
2. นางพรพิมล ค าฟัก                            ครูโรงเรียนวดัคลองจินดา 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8 
1. นายปรีชา  ยาวลิาศ                            ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 
2. นางน ้าคา้ง  สาติบุตร                         ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 9 
1. นายบุญทาน  ทนงค ์                   ครูโรงเรียนบา้นหนองเสือ 
2. นางสุธญัญา  ชูแช่ม                     ครูโรงเรียนบา้นใหม่ (ราษฎร์บูรณะ) 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 10 
1. นางสาวสุวมิล สังขเ์มือง             ครูโรงเรียนวดัคลองธรรม 
2. นายสมาน  แตงนอ้ย                   ครูโรงเรียนวดัธรรมจริยาวาส 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 11 
1. นางเสาวลกัษณ์  พลูทว ี              ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั 
2. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม          ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 12 
1. นางฉววีรรณ  อุลิตร                     ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
2. นางสันทนา  พนัธ์มา                    ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง   
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7.สนามสอบโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 
หวัหนา้สนามสอบ   นายสุเมธ บุญทิพยจ์  าปา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวเบญ็จมาศ วจิกัษน์จินดา   ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กะทู ้
2. นางวภิาดา บุญอ่ิม                         ครูโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายบุญช่วย ปลอ้งมาก                  ครูโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 
2. นางวมิลนนัท ์ ศรีภูธร                   ครูโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายชชัวาล  โกวทิย ์                      ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กะทู ้
2. นายวนิยั สอดพรมราช                  ครูโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 

8.สนามสอบโรงเรียนบา้นปางสุด 
หวัหนา้สนามสอบ    นายสามารถ ศรีชมภู   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางสุด 
กรรมการกลาง 

1. นายทรัพย ์ดีสีแกว้                       ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นางสายชล  จ่าอยู ่                                ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวลลิตา  โพธ์ิอภยั               ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางพิมลศรี  ทบัโต                      ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวผกาวดี ท าล้ี                     ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้
2. นายอนุรักษ ์ ศกัด์ิเพช็ร                 ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้

กรรมการคุมสองหอ้งท่ี 3 
1. นางสาวลนัทม สังจนัทร์                ครูโรงเรียนสามคัคีธรรมราษฎร์บ ารุง 
2. นางสาววภิา  สิริ                             ครูโรงเรียนสามคัคีธรรมราษฎร์บ ารุง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายค ารณ  แจง้เปีย                         ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 
2. นายกญัญา พิลาวธุ                          ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายวทิยา  โกวโิท                           ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นางกาญจนา ปาเวยีง                       ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางสาวจินตนา พิลึก                ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
2. นายวนิยั ศรีศุภฤกษ ์                 ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางพทัธนนัท ์หนูเทศ              ครูโรงเรียนบา้นคลองส าราญ 
2. นางมณฑณา  ลอยล่ิว                ครูโรงเรียนบา้นคลองส าราญ 

9.สนามสอบโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายวเิชียร เกตุทอง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 
กรรมการกลาง  

1. นางสาวอุไรวรรณ ช่ืนอารมณ์    ครูโรงเรียนแม่วงกพ์ิทยาคม 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. รวสิรา บุญทาหอม                     ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นายธนาทิตย ์พรมโสภา             ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวกฤษณาพร สายรอด       ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
2. นางสาวค าปัต จนัทร์ศรี              ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวชนดัดา อ่อนมี                  ครูโรงเรียนบา้นปางขนุน 
2. นายกมล  เมืองแป้น                      ครูโรงเรียนบา้นปางขนุน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางสาวขนิษฐา นุ่นประสิทธ์ิ          ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้
2. นางณชัชา นิลสนธิ                          ครูโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายสิทธิกร  เนียมใย                         ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นางหทัยา เถ่ือนมา                             ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

10.สนามสอบโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
หวัหนา้สนามสอบ   นายบุญลือ   รอดมา  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  
กรรมการกลาง 

1. นางสาวภคัจิรา พุม่พวง             ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
2. นางจิต   โตมิ                             ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
3. นางรัชดา สินจีน                        ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวรัตนา ด่านตระกลูหิรัญ           ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 
2. นายวรีะ มุมขนัธ์                                  ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสุมาลี พึ่งรส                                  ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์
2. นางวนัทะนี มุมขนัธ์                            ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายปราโมทย ์พิลึก                              ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 
2. นางสมหมาย สวรรคพ์ฒันกุล               ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางคนึง ประกอบเพชร                        ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
2. นางสาวทศันีย ์อาจหาญ                        ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไกต่อ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางกฤษศินี  บวัคล่ี                               ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางวลัยว์สิา  ยิม้เครือทอง                     ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางวาริฉตัร พิลึก                                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางสาวภารดี ชยัศิริ                              ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางรววีรรณ บริบูรณ์สุข                     ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางนงคราญ นิยมวงษ ์                        ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8 
1. นางบุญยนิ ศรีระวตัร                           ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2.  นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวฒัน์            ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 9 
1. นางสาวปริญดา หงส์ด าเนิน                  ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 
2. นายนิพนธ์ ศรีพิพฒัน์                            ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 

11.สนามสอบโรงเรียนบูรพาศึกษา 
หวัหนา้สนามสอบ   นางสาวเลขา บูรพาชีพ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบูรพาศึกษา 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางองัสนา จนัทร์บรรจง                       ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 
2. นางมาลินี พลูสวสัด์ิ                               ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายนิธิพฒัน์ มาลยัมาตย ์                       ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายอนุชา มาเม่น                                    ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางอารีย ์ อุตสาหกิจ                              ครูโรงเรียนบา้นหนองจิกรี 
2. นายปฎิภาน จนัทร์เอ่ียม                          ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 

12.สนามสอบโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 
หวัหนา้สนามสอบ   นายสมชาย ตาฬุมาศสวสัด์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม) 
กรรมการกลาง 

1. นายนภางพงศ ์ เปรมจิตต ์           รองผูอ้  านวยการโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 
2. นายสมคิด นามสง่า                   ครูโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 
3. นางนสัธี แพรสีนวล                   ครูโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 
4. นายวรีชาติ สายวงค ์                   ครูโรงเรียนลาดยาววทิยาคม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายกฤษฎา บุญตา                                  ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 
2. นางเกษสันต์ิ บุญตา                                ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสิริลกัษณ์  ตาดี                                  ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยาคาร)   
2. นายสุรเศรษฐ ์สุวรรณ์                             ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธิวทิยาคาร) 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายชยัฤทธ์ิ สงฉิม                                   ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
2. นางสาวอนุสรา จงอุดมชยักิจ                  ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายเสริม จุนทศรี                                     ครูโรงเรียนบา้นศรีทอง 
2. นางสาวสมพิศ เอ่ียมเพชร                       ครูโรงเรียนบา้นศรีทอง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางสาวธญัญาภรณ์ นาจ าปา                    ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์
2. นายสมชาย แบบประเสริฐ                       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นายวนัชยั จงกสิกรรม                             ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
2. นางมณีสมบติั กล่ินดว้ง                          ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางเอมอร คงคาสวสัด์ิ                       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
2. นายมานะ เล้ียงสุข                              ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 8 
1. นางสาวศิริพร ค ามะรี                         ครูโรงเรียนบา้นหนองช านาญ 
2. นายสมพล สวสัด์ิดาล                        ครูโรงเรียนบา้นหนองช านาญ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 9 
1. นายมานตั สาระไกร                              ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าแดง 
2. นายบรรดล ภาวะโครต                          ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าแดง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 10 
1. นางลดาวลัย ์สุวรรณบาง                       ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
2. นางวรรณภา เกษสุวทิย ์                        ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 11 
1. นางรัชนี เกษสุวรรณ                             ครูโรงเรียนวดัเขาสมุก 
2. นางจนัทนา มัน่ทอง                              ครูโรงเรียนวดัเขาสมุก 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 12 
1. นางอภิรดี รุ่งแจง้                                   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางเบญ็จากร บวัแดง                            ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 13 
1. นางชูศรี คงล าพนัธ์                                ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 
2. นางนิภา ส าราญฤทธ์ิ                             ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 14 
1. นางผาสุก แดงอ าพล                              ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้
2. นายศิริพงษ ์ แดงอ าพล                          ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้

13.สนามสอบโรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธ์ิวทิยาคม 
หวัหนา้สนามสอบ   นายนิพนธ์   สร้อยสุวรรณ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธ์ิวทิยาคม  
กรรมการกลาง 

1. นางสาวกญัญา ข าดวง         ครูโรงเรียนวงัเมืองชนประสิทธ์ิวทิยาคม 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายนิรัส อินทิศ                                       ครูโรงเรียนบา้นวงัส าราญ 
2. นายพลัลภ สุ่มสกลุ                                  ครูโรงเรียนบา้นวงัส าราญ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายสุชาติ บวัพาค าผง                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 
2. นายสุรเศรษฐ ์สุวรรณ์                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสุมาลี พึ่งรส                                         ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์
2. นางศรีสัจจา ม่ิงไทยสงค ์                           ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายจิรวฒัน์ ปราณี                                      ครูโรงเรียนเตยสนุ่นสามคัคี 
2. นางรัชนี สงวนสุข                                      ครูโรงเรียนเตยสนุ่นสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางสาวบุญส่ง ธะในสวรรค ์                      ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นางรัตนา สารดิษฐ ์                                     ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
 

ทั้งน้ี ใหก้รรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ตามระเบียบของทางราชการ
อยา่งเคร่งครัด 
 

                      สั่ง  ณ  วนัท่ี      21    มกราคม    พ.ศ. 2554 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 



~ 13 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 


