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คาํสั่งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรคเ์ขต 2 

ท่ี   388/2554 

เร่ือง    แต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ  และกรรมการคุมสอบการประเมินผลสัมฤทธ์ินกัเรียน ภาคเรียนท่ี 1 
            ปีการศึกษา 2554 

-------------------------  
 ดว้ยสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค ์ เขต 2  จะดาํเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
นกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ในวนัท่ี  15 กนัยายน  2554  
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในวนัท่ี 16  กนัยายน  2554  เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
นกัเรียนประจาํภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2554  เพื่อใหก้ารประเมินผลสัมฤทธ์ินกัเรียน เป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อย  จึงแต่งตั้งหวัหนา้สนามสอบ     และกรรมการควบคุมสอบ ดงัน้ี 
1. สนามสอบโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

หัวหน้าสนามสอบ   นายโสภณ พิมพโ์คตร  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกมลทิพย ์  บุญอภยั         ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายอภิชยั  แจ่มอารมณ์                   ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกมลทิพย ์  บุญอภยั         ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นายอภิชยั  แจ่มอารมณ์                   ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 

2. สนามสอบโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 
 หัวหน้าสนามสอบ   นางสาวชญาภา หวลหอม  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปางสวรรค์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประณีต  พนัธ์สุข          ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
2. นางสาวนํ้าผึ้ง ชาญถ่ินดง       ครูโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางวาณี  ฝนทัง่                   ครูโรงเรียนบา้นตล่ิงสูงสามคัคี 
2. นางสาวสีนวล  ทวสีกิจ               ครูโรงเรียนบา้นตล่ิงสูงสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางธนพร   เพิ่มทวี   ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 
2. นายอมรศกัด์ิ  กองสิงห์   ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวบุปผา  ใจกลา้          ครูโรงเรียนบา้นเขาจัก๊จัน่ 
2. นายสมคิด  รอดประเสริฐ       ครูโรงเรียนบา้นเขาจัก๊จัน่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายวเิชียร  ยิม้เสถียร   ครูโรงเรียนบา้นชุมม่วง 
2. นายดล  สังขศิ์ริ    ครูโรงเรียนบา้นหนองจิก  

3. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
 หัวหน้าสนามสอบ   นายเจษฎา ศรีระวตัร   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 
  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางฤทยั  คาํอุดม                    ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
2. นางสุพรรษา  สายทอง   ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายพิทยา   สงเคราะห์               ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
2. นางรุ่งทิพย ์ จาํปาทอง          ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายเกรียงไกร  จ๋ิวแหยม                    ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 
2. นางเยาวเรศ   คาํปิน                   ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
       1.  นางสาวอญัชลี  สุขเสมอ   ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 
       2.  นางณฐพร  ชาวลุ่มบวั   ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 



~ 3 ~ 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
        กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางฤทยั  คาํอุดม                    ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 
2. นางสุพรรษา  สายทอง   ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายพิทยา   สงเคราะห์               ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์
2. นางรุ่งทิพย ์ จาํปาทอง          ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายเกรียงไกร  จ๋ิวแหยม                    ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 
2. นางเยาวเรศ   คาํปิน                   ครูโรงเรียนบา้นปางสวรรค ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
       1.  นางสาวอญัชลี  สุขเสมอ   ครูโรงเรียนบา้นปางชยั 
       2.  นางณฐพร  ชาวลุ่มบวั   ครูโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 

4. สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
 หัวหน้าสนามสอบ   นายอรรถพงศ ์เลิศวกิรานต ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนคลองสมบูรณ์ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางวทิิต  เปรมวฒันะ                ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นางสาวกนิษฐา  วงษช์มพ ู             ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพญ็     ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
2. นางสาวนุศรา  อินทาวธุ                  ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางวทิิต  เปรมวฒันะ                ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นางสาวกนิษฐา  วงษช์มพ ู             ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวประภาพรรณ อินทร์เพญ็     ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
2. นางสาวนุศรา  อินทาวธุ                  ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
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5.สนามสอบโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายทว ี รัตน์จนัทร์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นาวสาวเยาวเรศ  เอ่ียมใย              ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสุจิตตา  วชิยัศร                       ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางรุ่งนภาภรณ์   ผูว้เิศษ               ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นางสาวทิพวรรณ  สุพนัธ์                   ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นาวสาวเยาวเรศ  เอ่ียมใย              ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 
2. นางสุจิตตา  วชิยัศร                       ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางรุ่งนภาภรณ์   ผูว้เิศษ               ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นางสาวทิพวรรณ  สุพนัธ์                   ครูโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. วา่ท่ีร้อยตรีหญิงอิศรา  อาจบาํรุง  ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นายนรงคว์ทิย ์ ชัง่ใจ   ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายสุริยนัต ์ พิมพใ์จ   ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
2. นายวมิลชยั  ฉตัรรักษา   ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
       1.  นายณรงค ์ เหมือนทรัพย ์  ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์
       2.  นายไพโรจน์  ยิง่ยนื   ครูโรงเรียนบา้นพนาสวรรค ์

6. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
 หวัหนา้สนามสอบ  นายพรสวสัด์ิ เหรียญทอง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวหน่ึงนุช  ผลปราชญ ์             ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางสาวพชัรินทร์  สารีพุฒ              ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางสาวเมธาว ี  ขนัตี                        ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นายถวลิ   แนวเน่ือง                    ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

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

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวหน่ึงนุช  ผลปราชญ ์             ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางสาวพชัรินทร์  สารีพุฒ              ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางสาวเมธาว ี  ขนัตี                        ครูโรงเรียนบา้นคลองโพธ์ิพฒันา 
2. นายถวลิ   แนวเน่ือง                    ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายประสิทธ์ิ  มีสอน   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
2. นางปวณีา  จัน่รัตน์   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
       1.  นายปิยะวจัน์  กบูขนุทด   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
       2.  นายชาญวทิย ์ มณีเรือง   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวอรทยั  สุวรรณ   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
2. นางสาวนิสา  นิลนนท ์  ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาววลิาวรรณ์  จิตตม์ัน่  ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 
2. นางสาววนัทนา  กล่ินร่ืน   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางวนัวสิา  นาคแดง   ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางเกศินี  เมตตา                ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางจินตนา  บุตรเสน่ห์   ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
2. นางสาํรวย  ศรีตะลา   ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
         1.  นายเสรี  วงคท์รัพยส์กุล   ครูโรงเรียนบา้นท่ามะกรูด 
         2. นางสุภาพ  มากเสมอ   ครูโรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 

7. สนามสอบโรงเรียนชุมชนคลองเคียน 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายบุญธรรม จนัทะรังศรี  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นคลองเคียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายประสิทธ์ิ  คาํดี      ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางสาวสมใจหวงั  ทองสัมฤทธ์ิ              ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางไพล๊อต  คาํดี                             ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางสุนทรี  เอ่ียมอํ่า                     ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายประทยั  เสือเพชร                   ครูโรงเรียนบา้นดงคู ้
2. นางวนัวสิา  มาน่ิม              ครูโรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ 

  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประสิทธ์ิ  คาํดี      ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางสาวสมใจหวงั  ทองสัมฤทธ์ิ              ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางไพล๊อต  คาํดี                             ครูโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
2. นางสุนทรี  เอ่ียมอํ่า                     ครูโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายคะนึง  เกตุปาน                        ครูโรงเรียนบา้นดงคู ้
2. นางนุกลู  พรหมวหิาร                    ครูโรงเรียนหนองเจด็หาบ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4  
1. นายประทยั  เสือเพชร                   ครูโรงเรียนบา้นดงคู ้
2. นางวนัวสิา  มาน่ิม              ครูโรงเรียนบา้นหนองเจด็หาบ 

8. สนามสอบโรงเรียนบ้านงิว้แบ้ 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายพิษณุวชัร์ พงพนม  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นง้ิวแบ ้
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางศรีอาํพรรณ ปานพนม            ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
2. นายพิชยั  คาํภา                             ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 

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

  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางศรีอาํพรรณ ปานพนม            ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 
2. นายพิชยั  คาํภา                             ครูโรงเรียนชุมชนบา้นคลองเคียน 

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

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวสุวมิล สังขเ์มือง              ครูโรงเรียนวดัคลองธรรม 
2. นางสนอง  สิทธิรัตน์                   ครูโรงเรียนวดัธรรมจริยาวาส 

9. สนามสอบโรงเรียนวดัเจริญผล 
 หวัหนา้สนามสอบ  นายสายยนต ์   กุลทา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเจริญผล 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
         1.  นางอรทยั  ใจเพชร   ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
         2. นางศรีนวล  หลวงจอก   ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

        1.  นางอรทยั  ใจเพชร   ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
         2. นางศรีนวล  หลวงจอก   ครูโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
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10. สนามสอบโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสมศกัด์ิ ดณฑา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนราษฎร์ร่วมสามคัคี 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกิริยา  กุลพงษ ์                          ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 
2. นายศิวฒัม ์  ชยัมงคลนุกลู               ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกิริยา  กุลพงษ ์                          ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 
2. นายศิวฒัม ์  ชยัมงคลนุกลู               ครูโรงเรียนวดัเจริญผล 

11. สนามสอบโรงเรียนวดับ้านคลอง 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายดิเรก ม่วงจีบ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับา้นคลอง 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางภชัญา กลัน่หุ่น                        ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 
2. นางสุชาดา ชาญเชาว ์                    ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางภชัญา กลัน่หุ่น                        ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 
2. นางสุชาดา ชาญเชาว ์                    ครูโรงเรียนวดัคลองสองหน่อ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสมจิตร  กาญจนะ                   ครูโรงเรียนวดัตาสังใต ้
2. นายคาํรณ  ม่วงจีบ                        ครูโรงเรียนวดับา้นไผ ่ 

12. สนามสอบโรงเรียนวดับ้านไผ่ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายเสรี การะ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับา้นไผ ่
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางนิภาพรรณ อินทกลู                  ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 
2. นางศิริวลัย ์ เล็กกระจ่าง                  ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางวชัรีย ์ อนนัตศานต ์                  ครูโรงเรียนเทพสถาพร 
2. นายสุเทพ   พินิจกรรณ์                    ครูโรงเรียนวดัเทพสถาพร 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางนิภาพรรณ อินทกลู                  ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 
2. นางศิริวลัย ์ เล็กกระจ่าง                  ครูโรงเรียนวดัเขาหว้ยลุง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นางวชัรีย ์ อนนัตศานต ์                  ครูโรงเรียนเทพสถาพร 
2. นายสุเทพ   พินิจกรรณ์                    ครูโรงเรียนวดัเทพสถาพร 

13. สนามสอบโรงเรียนวดัประสาทวถิี 
 หวัหนา้สนามสอบ : ศุภเศรษฐ ์เพิ่มพนู  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสมพิส   สอนไว               ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์
2. นางลมเพย  วตัถุสิน                       ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางดารณี  ศรีสวสัด์ิ                         ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 
2. นายบวรภคัร  หสัแดง                       ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสมพิส   สอนไว               ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์
2. นางลมเพย  วตัถุสิน                       ครูโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางดารณี  ศรีสวสัด์ิ                         ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 
2. นายบวรภคัร  หสัแดง                       ครูโรงเรียนบา้นบึงราษฎร์ 

14. สนามสอบโรงเรียนวดัมงคลสถิตย์ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายวเิชียร ด่วนชะเอม  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัมงคลสถิตย ์
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสมพิศ  พนูทอง                         ครูโรงเรียนบา้นโคกกวา้ง 
2. นายสมคัร  จนัดาแกว้                       ครูโรงเรียนบา้นทุ่งท่าเสา 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายประทีป   แท่งทอง                     ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 
2. นางวไิลวรรณ  อุฒมอ่์าง                  ครูโรงเรียนหนองตางู 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสมพิศ  พนูทอง                   ครูโรงเรียนบา้นโคกกวา้ง 
2. นางศิราณี   ศรทอง                         ครูโรงเรียนคลองจินดา 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายประทีป   แท่งทอง                   ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 
2. นางวไิลวรรณ  อุฒมอ่์าง                ครูโรงเรียนหนองตางู 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวเกศราภรณ์  อุทยัชิน  ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 
2. นางสาวมลัลิกา  แสงนาค   ครูโรงเรียนวดัหนองตางู 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายสุรศกัด์ิ  ขนัธกสิกรรม  ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 
2. นายชาญวทิย ์ สอนไว   ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางศศิกญัญา  ดอนดีไพร    ครูโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
2. นางนงคนุ์ช  อ่างอินทร์    ครูโรงเรียนวดัจิกลาด 

15. สนามสอบโรงเรียนวดัหนองตางู 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสุชาติ เอกปัชชา    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองตางู 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1  

1. นางสาววนัทิพย ์ ทบัโพธ์ิ               ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง 
2. นางสุขใจ  กุลทา                             ครูโรงเรียนวดัววิติตาราม 

กรรมการคุมหอ้งสอบท่ี 2 
1. นางนงนาฎ  สวนดอน                   ครูโรงเรียนวดัววิติตาราม 
2. นางสาววไิลลกัษณ์  สาระพนิ        ครูโรงเรียนวดัววิิตตาราม 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1  

1. นางสาววนัทิพย ์ ทบัโพธ์ิ               ครูโรงเรียนวดับา้นคลอง  
2. นางสุขใจ  กุลทา                             ครูโรงเรียนวดัววิติตาราม 

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

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายเฉลิม   ยอดดาํเนิน  ครูโรงเรียนวดัเทพสถาพร 
2. นางสาลินี  มัน่คง  ครูโรงเรียนวดัเทพสถาพร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายชวลิต  จาํปา   ครูโรงเรียนวดับางแกว้ 
2. นายดิเรก   พุม่แจง้  ครูโรงเรียนวดับางแกว้ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายสุเทพ  ป้อมลอย   ครูโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 
2. นางสาวอญัชนั  โพธ์ิหอม   ครูโรงเรียนวดัประสาทวถีิ 

16. สนามสอบโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
 หวัหนา้สนามสอบ : นางสาวสุภาพ ศิริยา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองปลาไหล 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางศิราณี   ศรทอง              ครูโรงเรียนวดัคลองจินดา 
2. นางสาวกรุณา  พวงสมบติั             ครูโรงเรียนวดัคลองจินดา 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสุมาลี   ชุ่มวงษ ์               ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
2. นางนาริน   เงินบาํรุง               ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางศิราณี   ศรทอง              ครูโรงเรียนวดัคลองจินดา 
2. นางสาวกรุณา  พวงสมบติั             ครูโรงเรียนวดัคลองจินดา 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสุมาลี   ชุ่มวงษ ์               ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
2. นางนาริน   เงินบาํรุง               ครูโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 

17. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบรรพตพสัิย 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายกีฑา พิสฐสาสตร์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

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

กรรมการคุมสอนห้องท่ี 2 
1. นางสุมารีย ์  จนัทรา             ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 
2. นายมนตรี  เกิดผล                        ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม           ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 
2. นายจรูญ   บุญเกษม                     ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายอาํนาจ  ชาติสุทธ์ิ                   ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั 
2. นางนลินรัตน์  โกมลสวรรค ์       ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั     

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางอนงค ์เจริญพนัธ์                     ครูโรงเรียนบา้นวงฆอ้ง 
2. นางผาณิต   อินทร์ยงั                     ครูโรงเรียนบา้นวงฆอ้ง 

กรรมการคุมสอนห้องท่ี 2 
1. นางสุมารีย ์  จนัทรา             ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 
2. นายมนตรี  เกิดผล                        ครูโรงเรียนวดัมาบมะขาม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวไพเราะ  อ่อนกลม           ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 
2. นายจรูญ   บุญเกษม                     ครูโรงเรียนวดัหนองกรด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายอาํนาจ  ชาติสุทธ์ิ                   ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั 
2. นางนลินรัตน์  โกมลสวรรค ์       ครูโรงเรียนวดับา้นพลงั   
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18. สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายชาํนาญ    นาคสวสัด์ิ   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนไทยรัฐวทิยา 59 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
        1. นางพรรณศิริ  อุปละวงศ ์ ครูโรงเรียนวดัสังขสุทธาวาส 
        2. นายทรงพล  กิจสุวรรณ์  ครูโรงเรียนวดัจนัทร์ทอง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
        1. นายยทุธยา   บุญป้ัน  ครูโรงเรียนวดัจนัทร์ทอง 
        2. นางอารีย ์ กิจสุวรรณ  ครูโรงเรียนวดัธรรมรักขิตาราม 
19. สนามสอบโรงเรียนวดัเทพสถาพร 

หวัหนา้สนามสอบ    นายเกรียงศกัด์ิ  เศรษฐพงษ ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัเทพสถาพร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
        1. นางเปล่ียน  ฉตัรารักษ ์ ครูโรงเรียนวดับา้นแดน 
        2. นางสุริยา   บวัพนัธ์ุ  ครูโรงเรียนบา้นหนองนํ้าเขียว 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
        1. นางสาวบาํเพญ็   ผลสมบติั  ครูโรงเรียนวดัท่าง้ิว 
        2. นายสนัน่  ทองช่ืน   ครูโรงเรียนวดัวมิลประชาราษฎร์ 
20. สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองน า้โจน 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสายชล   ทิพรังศรี  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้คลองนํ้าโจน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธีระธร  อรัญมิตร            ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 
2. นายสุภทัรชยั  ไกรรอด               ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางนวกมล กลัพตัร์                    ครูโรงเรียนบา้นวงันํ้าขาว 
2. นายปรีชา  กลัพตัร์                      ครูโรงเรียนบา้นวงันา้ขาว 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธีระธร  อรัญมิตร            ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 
2. นายสุภทัรชยั  ไกรรอด               ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางนวกมล กลัพตัร์                    ครูโรงเรียนบา้นวงันํ้าขาว 
2. นายปรีชา  กลัพตัร์                      ครูโรงเรียนบา้นวงันา้ขาว 

21. สนามสอบโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน า้ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสุเมธ บุญทิพยจ์าํปา  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายพิเชฐรุจ   ด่านตระกลูหิรัญ    ครูโรงเรียนบา้นทุ่งรวงทอง 
2. นางรัชนี  จนัทร์เหลือง             ครูโรงเรียนบา้นเนินใหม่                         

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายบุญช่วย ปลอ้งมาก                 ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 
2. นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ์          ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางพชัรินทร์  มากกุญชร            ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กะทู ้
2. นายธีระศกัด์ิ  ศรีเสน                   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 

         กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางนิดานุช  ดิษฐสวรรค์             ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 
2. นายอดทน  วนัชะนะ             ครูโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายพิเชฐรุจ   ด่านตระกลูหิรัญ    ครูโรงเรียนบา้นทุ่งรวงทอง 
2. นางรัชนี  จนัทร์เหลือง             ครูโรงเรียนบา้นเนินใหม่                         

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายบุญช่วย ปลอ้งมาก                 ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 
2. นางสาวณิชกานต ์ เวชกรณ์          ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางพชัรินทร์  มากกุญชร            ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กะทู ้
2. นายธีระศกัด์ิ  ศรีเสน                   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 

         กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางนิดานุช  ดิษฐสวรรค์           ครูโรงเรียนบา้นคลองนํ้าโจน 
2. นายอดทน  วนัชะนะ           ครูโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 
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22. สนามสอบโรงเรียนบ้านตะกรุด 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายปราโมทย ์เจริญเกษ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตะกรุด 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประเทือง  ปาเวยีง              ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นายสุชาติ  จนัทร์ดาํ                 ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายศรีวชิยั  ทพัทวี        ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นายวนิยั ศรีศุภฤกษ ์                ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางพทัธนนัท ์หนูเทศ             ครูโรงเรียนบา้นคลองสาํราญ 
2. นางตรีรัตน์   เชียงทอง            ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประเทือง  ปาเวยีง              ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นายสุชาติ  จนัทร์ดาํ                 ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายศรีวชิยั  ทพัทวี        ครูโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 
2. นายวนิยั ศรีศุภฤกษ ์                ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางพทัธนนัท ์หนูเทศ             ครูโรงเรียนบา้นคลองสาํราญ 
2. นางตรีรัตน์   เชียงทอง            ครูโรงเรียนบา้นตลุกข่อยนํ้า 

23. สนามสอบโรงเรียนบ้านปางขนุน 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายอนนัต ์ ฤทธ์ิบาํรุง ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปางขนุน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายพยนต ์ เอนก                     ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 
2. นายอรรณพ  มูลเดช                ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายคาํรณ  แจง้เปีย          ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 
2. นายเนตร  ศรีสูนย ์                    ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายพยนต ์ เอนก                     ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 
2. นายอรรณพ  มูลเดช                ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายคาํรณ  แจง้เปีย          ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 
2. นายเนตร  ศรีสูนย ์                    ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 

24. สนามสอบโรงเรียนบ้านปางสุด 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสามารถ ศรีชมพ ู ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นปางสุด 
  ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นางสาวสุมาลี  นพศิริ                ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 
2. นางกอพิกุล  จนัทาสี                 ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร          ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางพิมลศรี  ทบัโต                     ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวสุมาลี  นพศิริ                ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 
2. นางกอพิกุล  จนัทาสี                 ครูโรงเรียนบา้นหินดาด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร          ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางพิมลศรี  ทบัโต                     ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวผกาวดี ทาํล้ี                    ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้
2. นายอนุรักษ ์ ศกัด์ิเพช็ร                ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวศศิกญัชณฐั เส็งเส ครูโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
2. นางสาวเนาวรัตน์  สายรอด ครูโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวบุญชู   เงินสลุง  ครูโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
2. นางนิตยา  สายแวว  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางณฐักานต ์  ฉิมงาม  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร 
2. นางสาวนํ้าออ้ย  สวนสลา  ครูโรงเรียนบา้นคลองไทร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายกญัญา  พิลาวธุ               ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 
2. นางสาวธิติมา   บุญอ่ิม                   ครูโรงเรียนบา้นยบุใหญ่ 

25. สนามสอบโรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลบัแล 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสะพิศ ผวิทน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นไร่ไทรทองพระยาลบัแล 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1   

1. นายจรินทร์  พนัตรี   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 
2. นางสาวศิรดา  ทองกลดั                  ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1   

1. นายจรินทร์  พนัตรี   ครูโรงเรียนบา้นเทพมงคลทอง 
2. นางสาวศิรดา  ทองกลดั                  ครูโรงเรียนบา้นเขาแม่กระทู ้

26. สนามสอบโรงเรียนบ้านวังซ่าน 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายณรงค ์ประสาทเขตการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายสมบติั  สาสุนนท ์                    ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
2. นางกาญจนา มาประสพ                  ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาววาสนา  สายทอง                 ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 
2. นายกรานต ์ พนัธ์ไม ้                       ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายสมบติั  สาสุนนท ์                    ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
2. นางกาญจนา มาประสพ                  ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาววาสนา  สายทอง                 ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 
2. นายกรานต ์ พนัธ์ไม ้                       ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 

27. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายขรรคช์ยั เจตน์เกษตรกรณ์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่วงก ์
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวกญัจน์ณฏัฐ ์ เกตุพรหมมา    ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางเรณู  เก้ือหนองขุ่น                      ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางกิจตรา  โตง้ิว                             ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
2. นายสุพจน์  ปานศิลา                        ครูโรงเรียนบา้นคลองม่วง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายณฐัชา   ทศันิยม                        ครูโรงเรียนวดัศรีกลัยานุสรณ์ 
2. นางอารยา  พิลึก                              ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นางพะเยาว ์สัมภาลี                          ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
2. นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธ์ิบาํรุง             ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสาวกญัจน์ณฏัฐ ์ เกตุพรหมมา    ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้ 
2. นางเรณู  เก้ือหนองขุ่น                      ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางกิจตรา  โตง้ิว                             ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
2. นายสุพจน์  ปานศิลา                        ครูโรงเรียนบา้นคลองม่วง 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายณฐัชา   ทศันิยม                        ครูโรงเรียนวดัศรีกลัยานุสรณ์ 
2. นางอารยา  พิลึก                              ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
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28. สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองไทร 
 หวัหนา้สนามสอบ    นายเฉลิมพล  เยีย่งยงค ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นคลองไทร 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
         1.  นายวฒิุพนัธ์  โอภาสี  ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
         2.  นายสิทธิกร  เนียมใย  ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 

1. นายประไพพตัร ศรีจนัทรา ครูโรงเรียนบา้นปางสุด  
2. นายธนาทิตย ์ พรมโสภา  ครูโรงเรียนบา้นปางสุด 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางสาวคาํปัต   จนัทร์ศิริ  ครูโรงเรียนบา้นใหม่ศรีนคร 
2. นายชิต  เรืองทพั   ครูโรงเรียนบา้นยอดหว้ยแกว้    

29. สนามสอบโรงเรียนบ้านวังชุมพร 
หวัหนา้สนามสอบ   นายสุริยา  คงเพชรศกัด์ิ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงัชุมพร 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
        1.  นายจิตรภณ  วินิตกฤษฎา  ครูโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
        2.  นางสาวทศันีย ์ ระถี  ครูโรงเรียนบา้นตะกรุด 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
        1. นายสมควร  เหล่าเขตกิจ  ครูโรงเรียนบา้นเปราะ 
        2. นายทองขนุ  บรรเทา  ครูโรงเรียนบา้นตะเคียนงาม 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
                     1. นายอุกฤษฎ ์ จนัทมาศ  ครูโรงเรียนบา้นคลองสาํราญ 
                     2. นายธรรมนูญ  ศุพสันต ์ ครูโรงเรียนบา้นลานตะแบก 
30. สนามสอบโรงเรียนบ้านตะแบกงาม  

หวัหนา้สนามสอบ    นายมนสั  สมรภูมิ   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นตะแบกงาม 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
        1. นางสาวจินตนา  พิลึก  ครูโรงเรียนบา้นวงัซ่าน 
        2. นายสมจิต  พุทธเส็ง  ครูโรงเรียนบา้นคลองม่วง 
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 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
        1. นายกิตติวรคุณ  ชาวลุ่มบวั  ครูโรงเรียนบา้นหนองไม ้
        2. นายเฉลิม  สิงห์ทอง  ครูโรงเรียนบา้นคลองสาํราญ 
31. สนามสอบโรงเรียนบ้านวังหิน 
 หวัหนา้สนามสอบ : นางนวรัตน์  เพียรกสิกิจ   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นวงัหิน 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธนู  แกว้รัตน์  ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 
2. นายสิทธิชยั  พงศภ์านุกุล               ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
                     1.  นางนิภา   สําราญฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 
         2.  นายรักษ ์ เหล็งไทย  ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธนู  แกว้รัตน์  ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 
2. นายสิทธิชยั  พงศภ์านุกุล               ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
                     1.  นางนิภา   สําราญฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 
         2.  นายรักษ ์ เหล็งไทย  ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 
32.  สนามสอบโรงเรียนบ้านบึงหล่ม 
 หวัหนา้สนามสอบ   นายสุเจน ชาญธญักรณ์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสุมาลี พึ่งรส                                 ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ์ 
2. นางเกศแกว้  ปานพรม                        ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายนิทศัน์  ดีพิจารย ์                           ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 
2. นายวรวุฒิ  สวรรคพ์ฒันกุล                 ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
       1.   นางนํ้าทิพย ์ อินทะเรืองศร       ครูโรงเรียนบา้นโพธ์ิศรีสามคัคี 
       2.   นางวาสนา  โพธ์ิยา        ครูโรงเรียนบา้นโพธ์ิศรีสามคัคี 
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ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางสุมาลี พึ่งรส                                 ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ์ 
2. นางเกศแกว้  ปานพรม                        ครูโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถมัภ ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายนิทศัน์  ดีพิจารย ์                           ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 
2. นายวรวุฒิ  สวรรคพ์ฒันกุล                 ครูโรงเรียนบา้นมาบแก 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายชาญ  ช่ืนแฟง        ครูโรงเรียนบา้นวงัทบัเกวยีน 
2. นางคะนึง  ประกอบเพชร        ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางสาวทศันีย ์ อาจหาญ        ครูโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
2. นายสุริยนั  โมทิม        ครูโรงเรียนบา้นวงัหิน 

33. สนามสอบโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายไพโรจน์ พรมศกัด์ิ    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายจตุพล   ธนูศิลป์                            ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 
2. นางสุภาพร  ทาระการ                         ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 

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

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายจตุพล   ธนูศิลป์                            ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 
2. นางสุภาพร  ทาระการ                         ครูโรงเรียนบา้นท่าตะโก 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายเสริม จุนทศรี                                 ครูโรงเรียนบา้นศรีทอง 
2. นางสาวสมพิศ เอ่ียมเพชร                    ครูโรงเรียนบา้นศรีทอง 
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ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายสมชาย  ศรีพยคัฆ ์       ครูโรงเรียนวดัใหม่สามคัคี 
2. นายสมพล  สวสัด์ิตาล            ครูโรงเรียนบา้นหนองชาํนาญ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
       1.  นางสาวศิริพร   คาํมะรี                    ครูโรงเรียนบา้นหนองชาํนาญ 
       2.  นางศิรประภา  ศรีไทย                          ครูโรงเรียนวดัใหม่สามคัคี 

34. สนามสอบโรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายไพบูลย ์ เขียนประเสริฐ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นศรีไกรลาศ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายศิริพงษ ์  หงส์ทอง                        ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์
2. นางวราภรณ์  ทองนอ้ย                       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
       1.  นายประดิษฐ ์ นวะมะวฒัน์       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
       2.  นางสาวอรชา  นิลสนธิ                     ครูโรงเรียนบา้นโพธ์ิศรีสมคัคี 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายศิริพงษ ์  หงส์ทอง                        ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์
2. นางวราภรณ์  ทองนอ้ย                       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรมย ์

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
       1.  นายประดิษฐ ์ นวะมะวฒัน์       ครูโรงเรียนบา้นบุรีรัมย ์
       2.  นางสาวอรชา  นิลสนธิ                     ครูโรงเรียนบา้นโพธ์ิศรีสมคัคี 

35. สนามสอบโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายชาตรี นิลวชัราภรณ์   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นศาลเจา้ไก่ต่อ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธีรพงษ ์ คงไทย                           ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 
2. นายนิพนธ์  ศรีพิพฒัน์                       ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางจุฑามาศ  ยงัขจรเกียรต์ิ               ครูโรงเรียนวดัคลองสาลี 
2. นายสุพฒัน์  จนัทร์เอ่ียม                    ครูโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายสุชาติ  แรงเขตวทิย ์                    ครูโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 
2. นายจตุรงค ์  ยงคเ์ขตร์กิจ                   ครูโรงเรียนบา้นทุ่งแม่นํ้านอ้ย 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายธีรพงษ ์ คงไทย                           ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 
2. นายนิพนธ์  ศรีพิพฒัน์                       ครูโรงเรียนชุมชนบา้นดอนโม่ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางจุฑามาศ  ยงัขจรเกียรต์ิ               ครูโรงเรียนวดัคลองสาลี 
2. นายสุพฒัน์  จนัทร์เอ่ียม                    ครูโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นายสุชาติ  แรงเขตวทิย ์                    ครูโรงเรียนวดัหนองกระทุ่ม 
2. นายจตุรงค ์  ยงคเ์ขตร์กิจ                   ครูโรงเรียนบา้นทุ่งแม่นํ้านอ้ย 

36.  สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองนมววั 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายมานะ โพธ์ิเนียม    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางองัศนา  จนัทร์บรรจง                  ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 
2. นางมาลินี  พลูสวสัด์ิ                         ครูโรงเรียนบา้นดงสีเสียด 

37. สนามสอบโรงเรียนวดับ้านไร่ 
 หวัหา้สนามสอบ : นายมนู เทพแกว้               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดับา้นไร่  
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางบุญยนิ สรีระวตัร                           ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2. นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวฒัน์             ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายปฏิภาน  จนัทร์เอ่ียม                      ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2. นายชวน  สุขมียิง่                                 ครูโรงเรียนวดัแหลมทองธรรมจกัร 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางบุญยนิ สรีระวตัร                           ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2. นางสาวมุจรินทร์ นวะมะวฒัน์             ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายปฏิภาน  จนัทร์เอ่ียม                      ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
2. นายชวน  สุขมียิง่                                 ครูโรงเรียนวดัแหลมทองธรรมจกัร 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางกฤษณา  นนัทนพิบูล        ครูโรงเรียนบา้นหนองจิกรี 
2. นางจินตนา  เทพแกว้        ครูโรงเรียนบา้นหนองจิกรี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายพรชยั  สุภาตา        ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
2. นางชุติมา  เกษสุภะ                              ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
                     1.  นางสมใจ  ภทัรไพบูลย ์        ครูโรงเรียนวดัสระแกว้ 
                     2.  นายสมเดช  ชมพนุูช          ครูโรงเรียนบา้นดอนกระดูกเน้ือ 
38. สนามสอบโรงเรียนวดัวงัม้า (ชลประสิทธ์วิทยา) 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสมชาย ทบัทว ี          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์วทิยา) 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายวนัชาติ  มวะมะวฒัน์                       ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 
2. นางกิริยา  ศรีพิพฒัน์                              ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายลาํพอง  สุพรรณ์                              ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายอนุชา มาเม่น                                    ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายวนัชาติ  มวะมะวฒัน์                       ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 
2. นางกิริยา  ศรีพิพฒัน์                              ครูโรงเรียนวดัสวนขวญั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายลาํพอง  สุพรรณ์                              ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายอนุชา มาเม่น                                    ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
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39. สนามสอบโรงเรียนวดัสระแก้ว 
 หวัหนา้คุมสอบ : นายบุญนาํ ศรีตะลหฤทยั        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสระแกว้ 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายกฤษฎา บุญตา                                  ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 
2. นายอาํนาจ  โพทอง                                ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นายวฒิุชยั  ทองหล่อ                               ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายเรืองเดช  สุทธิวลิยั                            ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายกฤษฎา บุญตา                                  ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 
2. นายอาํนาจ  โพทอง                                ครูโรงเรียนไตรประชาสามคัคี 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2  
1. นายวฒิุชยั  ทองหล่อ                               ครูโรงเรียนวดับา้นไร่ 
2. นายเรืองเดช  สุทธิวลิยั                            ครูโรงเรียนบา้นบึงหล่ม 

40. สนามสอบโรงเรียนวดัสวนหลวง 
 หวัหนา้สนามสอบ : ดร.ศุภชยั สุวรรณกนิษฐ ์    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัสวนหลวง 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายมานะ  โพธ์ิเนียร                               ครูโรงเรียนวดัหนองไร่ 
2. นางชนนิกานต ์ ฤทธ์ิบาํรุง                      ครูโรงเรียนวดัหนองไร่ 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
1. นายมานะ  โพธ์ิเนียร                               ครูโรงเรียนวดัหนองไร่  
2.  นางชนนิกานต ์ ฤทธ์ิบาํรุง                      ครูโรงเรียนวดัหนองไร่ 

41. สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนจังหัน 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายเกียรติศกัด์ิ  สาทสิ         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
         1.นายมานตั สาระไกร                                   ครูโรงเรียนบา้นหนองนํ้าแดง 
         2. นายบรรดล ภาวะโครต                              ครูโรงเรียนบา้นหนองนํ้าแดง 
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 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายวทิยา  โฉมอมัฤทธ์ิ                           ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 
2. นายรัชชยั ม่วงจีบ                                    ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
         1.นายมานตั สาระไกร                                   ครูโรงเรียนบา้นหนองนํ้าแดง 
         2. นายบรรดล ภาวะโครต                              ครูโรงเรียนบา้นหนองนํ้าแดง 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 

1. นายวทิยา  โฉมอมัฤทธ์ิ                           ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 
2. นายรัชชยั ม่วงจีบ                                    ครูโรงเรียนวดัสวนหลวง 

42. สนามสอบโรงเรียนวดัหนองยาว 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายสวสัด์ิ ตุย้แมน้           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนองยาว 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3  
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางลดาวลัย ์สุวรรณบาง                          ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
2. นางสาวสาคร  ศรีอุดม                             ครูโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นางลดาวลัย ์สุวรรณบาง                          ครูโรงเรียนบา้นหนองนมววั 
2. นางสาวสาคร  ศรีอุดม                             ครูโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประสงค ์ ภูลาํพา             ครูโรงเรียนบา้นดอนจงัหนั 
2. นางกลัยา  ทองนุช             ครูโรงเรียนบา้นหนองแฟบ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นางรัชนี เกษสุวรรณ                                ครูโรงเรียนวดัเขาสมุก 
2. นางจนัทนา มัน่ทอง                                  ครูโรงเรียนวดัเขาสมุก 
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43. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 หวัหนา้สนามสอบ : นายอุปถมัภ ์วเิศษศรี              ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 
1. นายประสาตร์  อุ่นจิตตว์รรธนะ                 ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 
2. นายชูชีพ  โอ่ทอง                                       ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายณฐัวฒิุ  สุวรรณคาม                             ครูโรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี 
2. นายประเมิน  ไมส้นธ์ิ                                 ครูโรงเรียนจนัทราราษฎร์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางผาสุก แดงอาํพล                                   ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต ้
2. นายศิริพงษ ์ แดงอาํพล                               ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต  ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายนิรัส อินทิศ                                          ครูโรงเรียนบา้นวงัสาํราญ 
2. นายพลัลภ สุ่มสกลุ                                     ครูโรงเรียนบา้นวงัสาํราญ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายสุชาติ บวัพาคาํผง                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 
2. นายสุรศกัด์ิ  สาํเภาทอง                               ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
กรรมการคุมสอบห้องท่ี 1 

1. นายประสาตร์  อุ่นจิตตว์รรธนะ                 ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 
2. นายชูชีพ  โอ่ทอง                                       ครูโรงเรียนบา้นทุ่งตนั 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 2 
1. นายณฐัวฒิุ  สุวรรณคาม                             ครูโรงเรียนบา้นไทรทองสามคัคี 
2. นายประเมิน  ไมส้นธ์ิ                                 ครูโรงเรียนจนัทราราษฎร์ 

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 3 
1. นางผาสุก แดงอาํพล                                   ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต  ้
2. นายศิริพงษ ์ แดงอาํพล                               ครูโรงเรียนบา้นหนองบอนใต  ้

กรรมการคุมสอบห้องท่ี 4 
1. นายนิรัส อินทิศ                                          ครูโรงเรียนบา้นวงัสาํราญ 
2. นายพลัลภ สุ่มสกลุ                                     ครูโรงเรียนบา้นวงัสาํราญ 
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กรรมการคุมสอบห้องท่ี 5 
1. นายสุชาติ บวัพาคาํผง                                 ครูโรงเรียนวดัวงัมา้(ชลประสิทธ์ิวทิยา) 
2. นายสุรศกัด์ิ  สาํเภาทอง                               ครูโรงเรียนบา้นบ่อกะปุง 

 
ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บรับมอบหมาย ตาม

ระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัด 
 
 สั่ง  ณ  วนัท่ี    2    กนัยายน   พ.ศ.  2554 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


