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        ค  าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต  2 

ท่ี   34 / 2554 

เร่ือง    แต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบการจดัสอบการศึกษาระดบัชาติ 
           ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6)  ปีการศึกษา 2553 

-------------------------  
 ดว้ยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน)จะด าเนินการจดัสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 )  ในวนัท่ี  1  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2554 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่างชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 ) ปีการศึกษา 2553  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ   กรรมการกลาง  และ
กรรมการควบคุมสอบ ดงัน้ี 
1. สนามสอบโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

หวัหนา้สนามสอบ   นายโสภณ พิมพโ์คตร  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวมาลีนา  พงษไ์พบูลย ์         ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายอภิชยั  แจ่มอารมณ์                   ครูโรงเรียนอนุลาบชุมตาบง 

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

2.สนามสอบโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
 หวัหนา้สนามสอบ   นางสาวชญาภา หวลหอม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางสวรรค์ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประณีต  พนัธ์สุข          ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายสรรเสริญ ชาติสุทธิ       ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางวาณี  ฝนทัง่                   ครูโรงเรียนบา้นตล่ิงสูงสามคัคี 
2. นางสุนนัท ์ทพัทว ี               ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 
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3.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายเจษฎา ศรีระวตัร   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

กรรมการกลาง 
      1.   นางกมลทิพย ์บุญอภยั              ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

       2.   นางสาวมนทิรา  สุธงษา           ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. สุพรรษา สายทอง                    ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
2. นายพิทยา สงเคราะห์               ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางเพญ็ศรี เกษรพรม               ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
2. นางสาวพชัรินทร์ โลราช          ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายธรารักษ ์ เรไร                     ครูโรงเรียนบา้นปางงู 
2. นางเยาวเรศ   ค  าปิน                   ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
    1. นายอภิวฒัน์  ปุกคะ   ครูโรงเรียนบา้นปางงู 
    2. นายทะนงศกัด์ิ  แซ่โคว ้  ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
    1. นางสาวอญัชลี  สุขเสมอ   ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 
    2. นางฤทยั  ค  าอุดม    ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค ์

4.สนามสอบโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายอรรถพงศ ์เลิศวกิรานต ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนคลองสมบูรณ์ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาววนัเพญ็ บวัช่ืน                ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นางสาวช่อผกา พลูทอง               ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพญ็     ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
2. นายปิยะวจัน์ กบูขนุทด                    ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
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5.สนามสอบโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายเฉลิมชยั ส่งศรี   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นาวสาวเยาวเรศ  เอ่ียมใย              ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสุจิตตา  วชิยัศร                       ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นายภราฎร เปล่ียนบ ารุง               ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นางจงกลรัตน์ จะนต                    ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

6.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
 หวัหนา้สนามสอบ  นายพรสวสัด์ิ เหรียญทอง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
 กรรมการกลาง 

1. นายศุภวชิช์ วงพลบ                      ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวสุพรรษา เฉยรุ้ง               ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางจุฑารัตน์ แนวเน่ือง               ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายนรินทร์ มนสัตรง                      ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณวฒัน์      ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางธมนวรรณ กลา้กสิกิจ               ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสาวหน่ึงนุช ผลปราชญ ์           ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

7.สนามสอบโรงเรียนชุมชนคลองเคียน 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายบุญธรรม จนัทะรังศรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
 กรรมการกลาง 

1. นายบุญเชิด ศรีพล                           ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
2. นางณฎัฐลกัษณ์ สังวริ                      ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวปาริชาติ ประมวลทรัพย ์    ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางสาวประลิฉตัร ไทยทว ี             ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางไพล๊อต  ค าดี                             ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางกฤษณา  จนัทพิมพ ์                    ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายคะนึง  เกตุปาน                        ครูโรงเรียนบา้นดงคู ้
2. นางนุกลู  พรหมวหิาร                    ครูโรงเรียนหนองเจด็หาบ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายประทยั  เสือเพชร                   ครูโรงเรียนบา้นดงคู ้
2. นางดารุณี  สระทองแยง               ครูโรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายสุนทร แช่มชยั                       ครูโรงเรียนวดัจนัทร์ทอง 
2. นางอารีย ์ กิจสุวรรณ                   ครูโรงเรียนวดัธรรมรักขิตาราม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
        1.  นายบณัฑิต  อนัทรพรหม   ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 
        2.  นายปัญญาพล  เจริญศิลป์   ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 

8.สนามสอบโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
 หวัหนา้สนามสอบ   นายพิษณุวชัร์ พรพนม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
 กรรมการกลาง 

1. นางฉววีรรณ  อุลิตร                      ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางศรีอ าพรรณ ปานพนม            ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
2. นายพิชยั  ค  าภา                             ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวสุวมิล สังขเ์มือง              ครูโรงเรียนวดัคลองธรรม 
2. นายสมาน  แตงนอ้ย                    ครูโรงเรียนวดัธรรมจริยาวาส 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางเสาวลกัษณ์  พลูทว ี               ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั 
2. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม           ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 
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9.สนามสอบโรงเรียนเยาวชนพฒันา 
 หวัหนา้สนามสอบ    นางสาวธิดารัตน์ อ่องยิม้  ผูอ้  านวยการโรงเรียนเยาวชนพฒันา 
 กรรมการกลาง 

1. นางสาวปวณีา แนบเนียน            ครูโรงเรียนเยาวชนพฒันา 
2. นางมณฑาทิพย ์แสงพุม่              ครูโรงเรียนเยาวชนพฒันา 

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

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3  
1. นางบางใบ  อินทร์ประสิทธ์     ครูโรงเรียนวดัท่าแรด 
2. นางงามจิต  ศรีเสน                   ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางศุภลกัษณ์  มงคลอิทธิเวช    ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง 
2. นางสันทนา  พนัธ์มา                 ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง   

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นางพฒันา ทพัวฒัน์                   ครูโรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร์ 
2. นายสนัน่  ทองช่ืน                     ครูโรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นายสมหมาย  จนัทร์เกษ               ครูโรงเรียนวดัอ่างทอง 
2. นางมาเลียม  เพง็โตวงษ ์                ครูโรงเรียนวดัอ่างทอง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นางสุมาลี  ชุมวงษ ์                    ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
2. นางส าเนียง  เถลิงศรี                  ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 

10.สนามสอบโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
 หวัหนา้สนามสอบ     นายสมศกัด์ิ  คณฑา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกิริยา  กุลพงษ ์                           ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 
2. นางสุภาพ  หุตะมาน                        ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 
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11.สนามสอบโรงเรียนวดับา้นคลอง 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายดิเรก ม่วงจีบ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นคลอง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางภชัญา กลัน่หุ่น                         ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 
2. นางสุชาดา ชาญเชาว ์                      ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 

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

12.สนามสอบโรงเรียนวดับา้นไผ ่
 หวัหนา้สนามสอบ    นายเสรี การะ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นไผ ่
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางนิภาพรรณ อินทกลู                   ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 
2. นางศิริวลัย ์ เล็กกระจ่าง                   ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 

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

13.สนามสอบโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 
 หวัหนา้สนามสอบ   ศุภเศรษฐ ์เพิ่มพนู   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวชนญัชิตา ป่ันป่วน               ครูโรงเรียนวดับา้นวงั 
2. นายวนัชยั  ขนุทว ี                            ครูโรงเรียนวดับา้นไผ ่

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางดารณี  ศรีสวสัด์ิ                          ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 
2. นางโกสุม  ทบัทิม                             ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 

14.สนามสอบโรงเรียนวดัมงคลสถิต 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายวเิชียร ต่วนชะเอม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสมพิศ  พนูทอง                          ครูโรงเรียนบา้นโคกกวา้ง 
2. นางพรพิมล ค าฟัก                            ครูโรงเรียนคลองจินดา 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายปรีชา  ยาวลิาศ                            ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 
2. นางน ้าคา้ง  สาติบุตร                         ครูโรงเรียนหนองตางู 
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15.สนามสอบโรงเรียนวดัหนองตางู 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายสุชาติ เอกปัชชา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองตางู 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1  

1. นางยพุดี เทพบุรี                              ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิต 
2. นางลมเพย   วตัถุสิน                       ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิต 

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

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

16.สนามสอบโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
 หวัหนา้สนามสอบ    นางสาวสุภาพ ศิริยา   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวเกศราภรณ์ อุทยัชิน            ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
2. นางสาวชุติมา กนัสุ่ม                      ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสุริยา บวัพนัธ์ุ                           ครูโรงเรียนน ้าเขียว 
2. นางอญัชลี  อินเม่น                          ครูโรงเรียนหนองน ้าเขียว 

17.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายกีฑา พิสฐสาสตร์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
 กรรมการกลาง 

1. นางสายหยดุ กลดัจนัทร์                  ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
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 

18.สนามสอบโรงเรียนบา้นคลองน ้าโจน 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายชาญณรงค ์ยาสุทธิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้คลองน ้าโจน 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางเยาวภาพนัธ์ อ่อนมี                 ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 
2. นางทศันีย ์นอ้ยหลุบเลา                ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางนวกมล กลัพตัร์                      ครูโรงเรียนบา้นวงัน ้าขาว 
2. นายศุภฤกษ ์ ชูพินิจ                      ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 

19.สนามสอบโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายสุเมธ บุญทิพยจ์  าปา  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้า 
 กรรมการกลาง 

1. นายสมประสงค ์ฤทธ์ิบ ารุง           ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยน ้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 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
       1.  นางอมัพวนั  เช่ียวชาญ   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 
       2.  นายจรินทร์  พนัตรี   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 

20.สนามสอบโรงเรียนบา้นตะกรุด 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายปราโมทย ์เจริญเกษ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นตะกรุด 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายวทิยา  โกวโิท                       ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นางกาญจนา ปาเวยีง                  ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวจินตนา พิลึก                 ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
2. นายวนิยั ศรีศุภฤกษ ์                  ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางพทัธนนัท ์หนูเทศ               ครูโรงเรียนบา้นคลองส าราญ 
2. นางมณฑณา  ลอยล่ิว                 ครูโรงเรียนบา้นคลองส าราญ 

21.สนามสอบโรงเรียนบา้นปางขนุน 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายวรีะศกัด์ิ จนัทร์สมบติั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางขนุน 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางรวสิรา บุญทาหอม                    ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นายธนาทิตย ์พรมโสภา             ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

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

22.สนามสอบโรงเรียนบา้นปางสุด 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายสามารถ ศรีชมพ ู  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางสุด 
 กรรมการกลาง 

1. นายทรัพยสิ์น ดีสีแกว้                   ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวชนดัดา อ่อนมี                  ครูโรงเรียนบา้นปางขนุน 
2. นายกมล  เมืองแป้น                      ครูโรงเรียนบา้นปางขนุน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวลลิตา  โพธ์ิอภยั                ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางพิมลศรี  ทบัโต                       ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวผกาวดี ท าล้ี                      ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้
2. นายอนุรักษ ์ ศกัด์ิเพช็ร                  ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางสาวลนัทม สังจนัทร์                 ครูโรงเรียนสามคัคีธรรมราษฎร์บ ารุง 
2. นางสาววภิา  สิริ                              ครูโรงเรียนสามคัคีธรรมราษฎร์บ ารุง 

23.สนามสอบโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายสะพิศ ผวิทน           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1   

1. นางสาวขนิษฐา นุ่นประสิทธ์ิ          ครูโรงเรียนเขาแม่กระทู ้
2. นางณชัชา นิลสนธิ                           ครูโรงเรียนคลองน ้าโจน 

24.สนามสอบโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายณรงค ์ประสาทเขตการ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวอุมาพร โสรส                      ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
2. นางกาญจนา มาประสพ                   ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายพานิช อวนศรี                            ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 
2. นายสันชยั พนสั                                ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 

25.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่วงก ์
 หวัหนา้สนามสอบ  นายขรรคช์ยั เจตน์เกษตรกรณ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลแม่วงก ์
 กรรมการกลาง 

1. นายอ านวย พนัธุวงษ ์                         ครูโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายสิทธิกร  เนียมใย                         ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นางหทัยา เถ่ือนมา                             ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางเรณู  เก้ือหนองขุ่น                       ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
2. นายเนตร ตรีสูนย ์                             ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางพะเยาว ์สัมภาลี                           ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธ์ิบ ารุง              ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

26.สนามสอบโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ์ 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายอุดม มิภยัทูล   ผูอ้  านวยการโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวรัตนา ด่านตระกลูหิรัญ           ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 
2. นายวรีะ มุขขนัธ์                                  ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

27.สนามสอบโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 
 หวัหนา้สนามสอบ     นายสุเจน ชาญธญักรณ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

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

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

28.สนามสอบโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
 หวัหนา้สนามสอบ   นายไพโรจน์ พรมศกัด์ิ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายชยัฤทธ์ิ สงฉิม                                ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
2. นางสาวอนุสรา จงอุดมชยักิจ               ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 

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

29.สนามสอบโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายไพบูลย ์ เขียนประเสริฐ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวธญัญาภรณ์ นาจ าปา                 ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์
2. นายสมชาย แบบประเสริฐ                    ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์
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30.สนามสอบโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายชาตรี นิลวชัราภรณ์  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายวนัชยั จงกสิกรรม                          ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
2. นางมณีสมบติั กล่ินดว้ง                        ครูโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางเอมอร คงคาสวสัด์ิ                       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
2. นายมานะ เล้ียงสุข                              ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวศิริพร ค ามะรี                         ครูโรงเรียนบา้นหนองช านาญ 
2. นายสมพล สวสัด์ิดาล                         ครูโรงเรียนบา้นหนองช านาญ 

31.สนามสอบโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายมานะ โพธ์ิเนียม   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองนมววั  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางคนึง ประกอบเพชร                    ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
2. นางสาวทศันีย ์อาจหาญ                      ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไกต่อ 

32.สนามสอบโรงเรียนบูรพาศึกษา 
 หวัหนา้สนามสอบ    นางสาวเลขา บูรพาชีพ  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบูรพาศึกษา 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1.  นางกฤษศินี  บวัคล่ี                            ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางวลัยว์สิา  ยิม้เครือทอง                   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางรววีรรณ บริบูรณ์สุข                      ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางนงคราญ นิยมวงษ ์                         ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

33.สนามสอบโรงเรียนวดับา้นไร่ 
 หวัหา้สนามสอบ    นายมนู เทพแกว้   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดับา้นไร่ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางบุญยนิ  ศรีระวตัร                            ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2.  นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวฒัน์             ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวปริญดา หงส์ด าเนิน                   ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 
2. นายนิพนธ์ ศรีพิพฒัน์                             ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 

34.สนามสอบโรงเรียนวดัวงัมา้ (ชลประสิทธ์ิวทิยา) 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายสมชาย ทบัทว ี              ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัวงัมา้ชลประสิทธ์ิวทิยา 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางองัสนา จนัทร์บรรจง                        ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 
2. นางมาลินี พลูสวสัด์ิ                                ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายนิธิพฒัน์ มาลยัมาตย ์                        ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายอนุชา มาเม่น                                     ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 

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

35.สนามสอบโรงเรียนวดัสระแกว้ 
 หวัหนา้คุมสอบ    นายบุญน า ศรีตะลหฤทยั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสระแกว้ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายกฤษฎา บุญตา                                   ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 
2. นางเกษสันต์ิ บุญตา                                 ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสิริลกัษณ์  ตาดี                                   ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา)  
2. นายสุรเศรษฐ ์สุวรรณ์                               ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 

36สนามสอบโรงเรียนวดัสวนหลวง 
 หวัหนา้สนามสอบ    ดร.ศุภชยั สุวรรณกนิษฐ ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสวนหลวง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางวฒันา จนัทร์ดี                                    ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 
2. นางกิริยา ศรีพิพฒัน์                                  ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 
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37.สนามสอบโรงเรียนวดัสังฆวถีิ 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายไพโรจน์ ศรแกว้   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสังฆวถีิ 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
         1.นายมานตั สาระไกร                                    ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าแดง 
         2. นายบรรดล ภาวะโครต                               ครูโรงเรียนบา้นหนองน ้าแดง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 

1. นางสาวภทัราวดี ระวงัภยั                         ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 
2. นายรัชชยั ม่วงจีบ                                     ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 

38.สนามสอบโรงเรียนวดัหนองยาว 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายสวสัด์ิ ตุย้แมน้   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัหนองยาว 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางลดาวลัย ์สุวรรณบาง                           ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
2. นางวรรณภา เกษสุวทิย ์                             ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 

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

39.สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายอุปถมัภ ์วเิศษศรี   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 กรรมการกลาง 

1. นางอภิรดี รุ่งแจง้                                        ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางเบญ็จากร บวัแดง                                 ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายธีรพงษ ์คงไทย                                     ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 
2. นางประสาร จนัทรังษ ์                               ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางผาสุก แดงอ าพล                                   ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้
2. นายศิริพงษ ์ แดงอ าพล                               ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายนิรัส อินทิศ                                          ครูโรงเรียนบา้นวงัส าราญ 
2. นายพลัลภ สุ่มสกลุ                                     ครูโรงเรียนบา้นวงัส าราญ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายสุชาติ บวัพาค าผง                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 
2. นายสุรเศรษฐ ์สุวรรณ์                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 6 
1. นางสุมาลี พึ่งรส                                        ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์
2. นางศรีสัจจา ม่ิงไทยสงค ์                           ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 7 
1. นายจิรวฒัน์ ปราณี                                      ครูโรงเรียนเตยสนุ่นสามคัคี 
2. นางรัชนี สงวนสุข                                      ครูโรงเรียนเตยสนุ่นสามคัคี 

 
ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บรับมอบหมาย ตามระเบียบของ

ทางราชการอยา่งเคร่งครัด 
 

           สั่ง  ณ วนัท่ี    21    มกราคม   พ.ศ. 2554 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


