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ค ำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 
ที ่327/๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบวัดผลกลำงภำค  ภำคเรียนที่ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 
............................................................................................................................. .................................... 

      ด้วยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้ก าหนดการสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1
ระหว่างวันที ่  16-23  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖1  เพ่ือให้การสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.๑ นายชัยรัตน์  เจริญสุข       ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ  
๑.๒ นางศศิธร รักษาชนม์       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ  
๑.๓ นายสุรชัย  บัวจูม       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ  
๑.๔ นายโกศล  เพชรประไพ       รองผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
๑.๕ นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์      คร ูปฏิบัติหน้าทีร่องผูอ้ านวยการโรงเรียน    กรรมการ 
๑.๖ นายวันชัย คงสมบูรณ์        ครู รกัษาการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
๑.๗ นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม      คร ู        กรรมการ 
๑.๘ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม      คร ู        กรรมการ 
๑.๙ นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์       คร ู        กรรมการและเลขานุการ 
๑.๑๐ นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง      คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ควบคุม  ดูแล  และอ านวยการให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

   ๒. ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบวัดผลกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖1 
๒. คณะกรรมกำรวัดผลและประเมินผลกำรเรียน 

๒.๑ นางศศิธร รักษาชนม์       รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม      คร ู     รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย์      คร ู     กรรมการ 
๒.๔ นายมณเฑียร  กันตะวงศ์      คร ู     กรรมการ 
๒.๕ นางธยานี พิมพ์สิงห์       คร ู     กรรมการ 
๒.๖ นางสาวสุลาวัลย์ วชิัยระหัด      คร ู     กรรมการ 
๒.๗ นางขนบพร  โลบ้านไผ่       คร ู     กรรมการ 
๒.๘ นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ       คร ู     กรรมการ 
๒.๙ นางธินิภัทร  ขันศิลา       คร ู     กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์      คร ู     กรรมการ 
๒.๑๑ นายพิสิฐชัย บุญหนา       ครู     กรรมการ 
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๒.๑๒ นางดารา หอมวงษ์    คร ู   กรรมการ 
๒.๑๓ นางพรทิพย์  ค้ ายาง    คร ู   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร   คร ู   กรรมการ 
๒.๑๕ นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน    คร ู   กรรมการ 
๒.๑๖ นายก่อพงศ์  ภูมิภักดี      ครูผู้ช่วย   กรรมการ   
๒.๑๗ นายอดิศร ศรีลาพัฒน์    ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๒.๑๘ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๐ นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบให้เหมาะสม 
          ๒. ส ารวจรายวชิาที่จะจัดสอบและตรวจสอบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละระดับชั้น ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
        จัดตารางสอบ และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 

    ๓. รวบรวมข้อสอบต้นฉบับจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เสนอรองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ                  
                 น าข้อสอบอัดส าเนา  ตามจ านวนนักเรียน 
    ๔. เตรียมเอกสารส าหรับลงชื่อ  รับ-ส่ง ข้อสอบ  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอบ  ได้แก่  ใบลงชื่อผู้เข้าสอบตารางสอบ   
                 และกระดาษค าตอบ 

   ๕. ตรวจสอบข้อสอบทุกรายวิชา และ จัดเก็บข้อสอบที่ครูผู้สอนน าส่งที่ห้องทะเบียนวัดผล 
๓. คณะกรรมกำรก ำกับกำรออกข้อสอบ 

๓.๑ นางศศิธร รักษาชนม์    รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม   คร ู   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์   คร ู   กรรมการ 
๓.๔ นางธยานี พิมพ์สิงห์    คร ู   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวสุลาวัลย์ วชิัยระหัด   คร ู   กรรมการ 
๓.๖ นางขนบพร  โลบ้านไผ่    คร ู   กรรมการ 
๓.๗ นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ    คร ู   กรรมการ 
๓.๘ นางธินิภัทร  ขันศิลา    คร ู   กรรมการ 
๓.๙ นางดารา หอมวงษ์    คร ู   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์   คร ู   กรรมการ 
๓.๑๑ นายพิสิฐชัย บุญหนา    คร ู   กรรมการ 
๓.๑๒ ครูผู้สอนทุกรายวิชา       กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๔ นางพรทิพย์  ค้ ายาง    คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ก ากับติดตามครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เหมาะสมกับเวลา                                

    ๒. รวบรวมข้อสอบต้นฉบับจากครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความถูกต้องในด้านการจัดพิมพ์                             
                 และรูปแบบของข้อสอบ แล้วน าส่งที่กลุ่มงานทะเบียน วัดผล  ภายในวันที่  2-12  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
    ๓. ก ากับติดตามครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดเย็บข้อสอบกลางภาค ตรวจนับให้ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน                                   
                 ที่เข้าสอบแล้วน าส่งกลุ่มงานทะเบียน วัดผล ภายในวันที่ 2-12  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
 
           / ๔. คณะกรรมกำรอัด… 
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๔. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ 
๔.๑ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู    ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์    คร ู    รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางพรทิพย์  ค้ ายาง    คร ู    กรรมการ 
๔.๔ นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง   คร ู    กรรมการ 
๔.๕ นายสุขสันต์  มณีจันทร์    พนักงานอัดส าเนา  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๖ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  รับข้อสอบต้นฉบับจากคณะกรรมการกลางวัดผลและประเมินผลการเรียน อัดส าเนาให้เสร็จเรียบร้อย  

              ภายในวันที่ 2-12  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่ 

๕.๑ นายโกศล  เพชรประไพ    รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายพจน์พิศาล  ฦาชา    คร ู    รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายเอกลักษณ์ นักท านา   คร ู    กรรมการ 
๕.๔ นางธินิภัทร ขันศิลา    คร ู    กรรมการ 
๕.๕ นางพรทิพย์ ค้ ายาง    คร ู    กรรมการ 
๕.๖ นางล าดวน  แสงวิหค    คร ู    กรรมการ 
๕.๗ นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู   คร ู    กรรมการ 
๕.๘ นายพิชัย  วิเวกรัมย์    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๕.๙ นายเฉลียว  ผิวเผื่อน    คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนจัดที่นั่งสอบให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน  แสดงผังที่นั่งสอบบนกระดาน พร้อมดูแล 

   ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้พร้อมก่อนวันสอบ 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 

๖.๑ นางดารา หอมวงษ์    คร ู    ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางจุฑามาศ พงสะพัง    คร ู    กรรมการ 
๖.๓ นางสาวศิริรัตน์ ชาวส าราญ   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนที่เจ็บป่วยในช่วงเวลาการสอบวัดผลกลางภาค 

    ๒. หากนักเรียนเจ็บป่วยเกินความสามารถของการปฐมพยาบาล ให้ส่งต่อสถานพยาบาลหรือแจ้งผู้ปกครอง 
                 ให้มาดูแลนักเรียนต่อไป  
๗. คณะกรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร 

๗.๑ นายสังคม  สุขสวัสดิ์    คร ู    ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางธินิภัทร  ขันศิลา    คร ู    รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวฐิตาปัณณ์  แซ่ตั้ง   คร ู    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกองสิน ชินทะนา   คร ู    กรรมการ 
๗.๕ นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม   คร ู    กรรมการ 
๗.๖ นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป์   คร ู    กรรมการ 
๗.๗ นางกานต์พิชชา เพชรประไพ   คร ู    กรรมการ  
๗.๘ นางขนบพร  โลบ้านไผ่    คร ู    กรรมการ 
๗.๙ นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์   คร ู    กรรมการ 
๗.๑๐ นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๑ นางธยานี พิมพ์สิงห์    คร ู       กรรมการ 

/7.12 นายพิสิฐชัย… 
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๗.๑๒ นายพิสิฐชัย  บุญหนา    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด   คร ู       กรรมการ 
๗.๑๔ นางมะลิวัลย์  ขุนแก้ว    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๕ นางลักษมี บุตรจันทร์    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๖ นายอนุศาสน์ พลธรรม    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๗ นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์   คร ู       กรรมการ 
๗.๑๘ นางสาวิตรี ไมตรีแพน    คร ู       กรรมการ 
๗.๑๙ นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง   คร ู       กรรมการ 
๗.๒๐ นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน    คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
๗.๒๑ นายอดิศร ศรีลาพัฒน์    ครผูู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.๒๒ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. จัดและดูแลข้อสอบประจ าอาคารก่อนที่จะส่งให้กับคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ ไปแจกให้กับ   
             คณะกรรมการก ากับห้องสอบ ในแต่ละรายวิชา ตามก าหนดเวลาอย่างเคร่งครัด 

   ๒. ตรวจสอบ การเรยีงล าดับเลขท่ีจากน้อยไปหามากในกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง  
   ๓. ตรวจนับจ านวนกระดาษค าตอบให้ถูกต้อง จัดเย็บข้อสอบปรนัย/อัตนัยแต่ละห้องให้เรียบร้อย พร้อมเก็บรักษา   
       กระดาษค าตอบ ก่อนที่จะส่งให้กับคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ 
   ๔. ก ากับห้องสอบแทนตามความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการก ากับห้องสอบไม่สามารถมาด าเนินการก ากับห้องสอบ 
       ได้เนื่องจากไปราชการ หรือเหตุจ าเป็น  

๘. คณะกรรมกำรรับ–ส่งข้อสอบประจ ำอำคำร 
๘.๑ นางสาวรัชดาพร  ขึ้นนกขุ้ม   คร ู       ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู       รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นายก่อพงศ์ ภูมิศักดิ์    ครผูู้ช่วย       กรรมการ 
๘.๔ นายธนวิทย์  พิบูลสังข์    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์     กรรมการ 
๘.๕ นายศรัญญู  ปานมะเริง    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ     กรรมการ 
๘.๖ นายอดิศักดิ์  นาจะหมื่น    เจ้าหน้าที่ประจ าหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
๘.๗ นายบุญเรือง  กิ่งกนทา    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสตฯ  กรรมการ 
๘.๘ นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์     กรรมการ 
๘.๙ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน        กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. รับ – ส่งข้อสอบจากห้องทะเบียน วัดผล ไปยังกองกลางประจ าอาคารที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒. รับ – ส่งข้อสอบจากคณะกรรมการกลางประจ าอาคารที่ได้รับมอบหมาย ให้กับคณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
       ก่อนถึงเวลาสอบ ๑๐ นาท ี
   ๓. รับข้อสอบจากคณะกรรมการกลางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่งที่ห้องทะเบียนวัดผล 
   4. ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ช่วยคณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 

๙. คณะกรรมกำรจัดข้อสอบ 
๙.๑ นางพรทิพย์  ค้ ายาง    คร ู    ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู    รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางสาวลัดดาวัลย์  สมภาร   คร ู    กรรมการ 
๙.๔ นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน    คร ู    กรรมการ 
๙.๕ นายก่อพงศ์  ภูมิภักดี    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๖ นายอดิศร  ศรีลาพัฒน์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
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๙.๗ นางศภุวรรณ  ภาคศัพท์    คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๙.๘ นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙.๙ นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. ตรวจสอบข้อสอบให้ถูกต้องครบถ้วนทุกรายวิชา หากไม่ครบในรายวิชาใดให้แจ้งคณะกรรมการติดตามข้อสอบ  
             และดูแลเก็บรักษาข้อสอบอย่างดี ให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

   ๒. จัดข้อสอบ ในแต่ละอาคารให้กับคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบประจ าอาคารที่ห้องทะเบียน วัดผล  
   ๓. ก ากับห้องสอบแทนตามความเหมาะสม เมื่อคณะกรรมการกลางไม่สามารถมาก ากับห้องสอบได้  

๑๐. คณะกรรมกำรติดตำมข้อสอบ 
๑๐.๑ นางพรทิพย์  ค้ ายาง    คร ู    ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางธยานี พิมพ์สิงห์    คร ู    รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางขนบพร  โลบ้านไผ่   คร ู    กรรมการ 
๑๐.๔ นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์  คร ู    กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวสุลาวัลย์  วิชัยระหัด   คร ู    กรรมการ 
๑๐.๖ นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ   คร ู    กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์  คร ู    กรรมการ 
๑๐.๘ นางดารา  หอมวงษ์    คร ู    กรรมการ 
๑๐.๙ นางธินิภัทร  ขันศิลา    คร ู    กรรมการ  
๑๐.๑๐ นายพิสิฐชัย  บุญหนา   คร ู    กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๑๒ นางสาวชุลีรัตน์  พันธุ์ยาง   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ก ากับ ติดตามข้อสอบในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ยังไม่ส่งข้อสอบให้ติดตาม และรายงานให้รอง  
          ผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการรับทราบเป็นล าดับ 

๑๑. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ 
๑๑.๑  นางจุฑารัตน์  ผิวเผื่อน   คร ู    ประธานกรรมการ 
๑๑.๒  นางสาวกนก  จันทร์ขามป้อม   คร ู    รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓  นางสาวชุลีรัตน์  พันธุย์าง   คร ู    กรรมการ 
๑๑.๔  นางศุภวรรณ  ภาคศัพท์   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๑.๕  นายณัฐศรุต  ยวงสุวรรณ   ผู้ช่วยนายทะเบียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. ออกแบบก าหนดการในการประชาสัมพันธ์การสอบ  ก่อนลงมือท าการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเช้าและภาคบ่าย 

      ๒. ประกาศประชาสัมพันธ์ตามก าหนดการสอบวัดผลกลางภาค 
๑๒. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
      ๑๒.๑  ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
                ๑๒.๑.๑  นางพิชญ์สินี  ฦาชา  คร ู    ประธานกรรมการ 

๑๒.๑.๒  นางล าดวน  แสงวิหค  คร ู    รองประธานกรรมการ 
๑๒.๑.๓  นางจินตนา  วัฒนก้านตง  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.4  นายศุภฤกษ์  พรแพงจันทร์  คร ู    กรรมการ   
๑๒.๑.๕  นางสาวศรีวัย  กัณหาไธสง  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๖  นางวนิดา เสลานอก  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๗  นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน  คร ู    กรรมการ 
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๑๒.๑.๘  นางสาวมยุรี  ชูเดช  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๙  นางสาวล าดวน  ลนัดา  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๐  นางวนิดา  บ ารุง  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๑  นางสุภกัญญา  ศรีสาร    คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๒  นางมัจฉา  ศิริพงศ์  คร ู    กรรมการ 

                                ๑๒.๑.๑๓  นางสาวญาติกา  หงษ์ชัยภูมิ  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๔  นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๕  นายปรีชา  ดงวัง  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๖  นางสาวสุวิมล  เคลือบคณโท คร ู    กรรมการ 
12.1.17  นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๑๘  นางจุลลดา  ศรีวพัิฒน์  คร ู    กรรมการ 
12.1.19  นางสาวสุวิมล  ทองเทียม  คร ู    กรรมการ 
12.1.20  นางสาวธนัญญา  การประกอบ คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๒๑  นายสุริยะ คุณวันดี  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๒2  นายพิชัย วิเวกรัมย์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๒3  นางสาวอัญชลี ขุนแก้ว  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๑.๒4  นางสาววชิุลดา  พรมเดื่อ  คร ู    กรรมการ 
12.1.25  นายปริญทร  ทิพย์สมบัติ  คร ู    กรรมการ   
๑๒.๑.๒6  นายเกรียงไกร  เอ็งโอภาสนันท์ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๑.๒7  นางสาวธนาภรณ์  เป็นส าราญ ครูผู้ช่วย    กรรมการ    
๑๒.๑.๒8  นายกฤตตชนะชัย วันละพุธ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.29  นางสาวอัจฉรา นาจ ารัส  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.30  นางมาลินี  จุ้มใหญ่  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.31  นายวีระพล  ศรีสะอาด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.32  นายอิทธิเบศ  ใสแสง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.33  นายอนิรุทธิ์  ลาภทวี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.34  นายเฉลิมเกียรติ  ผานาค  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.35  นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๑.36  นางสาวอารียา  วาสสามัคคี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ    
๑๒.๑.37  นายณภัทร  พงษ์ไพบูลย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.38  นายธนากร  แฟงชัยภูมิ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.39  นางสาวสุวณี  จันทสังข์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12.1.40  นางภควรรณ  พรมเมตตา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.41  นางจินยะวรรณ์  บุญหนา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.42  นางชลนิกานต์ ต้นตะภา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.43  นายณรงค์  ช่างหล่อ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.44  นายพัชรพล  รัศมี  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.45  นายวิสุทธิ์  ยศรุ่งเรือง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.๔6  นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์ พนักงานราชการ   กรรมการ 
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๑๒.๑.๔7  นายแสงทอง  อุ่นแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๑.๔8  นางสาวพรสุดา  แซ่แต้  พนักงานราชการ   กรรมการ 
12.1.49  นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12.1.50  นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12.1.51  นางสาวศรัญญา คนคม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12.1.52  นายอนุชิต เสริฐวาสนา  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
12.1.53  นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต กรรมการ 
12.1.54  นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๑๒.๑.55  นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑.56  นางสาวนันทรีย์  เค้าโนนกอก คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปลำย 
                ๑๒.๒.๑  นางสาวอรทิพา  นันทะปัตย์  คร ู    ประธานกรรมการ 
                ๑๒.๒.๒  นางบุญญรัตน์  กันตะวงศ์  คร ู    รองประธานกรรมการ 
                  ๑๒.๒.๓  นางสภุาวดี  กุศลคุ้ม  คร ู    กรรมการ 
                ๑๒.๒.๔  นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล   คร ู    กรรมการ 

๑๒.๒.๕  นางธนัฏฐา  สวงกระโทก  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๖  นายมณเฑียร กันตะวงศ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๗  นางสาวนภัสวรรณ์  ศรีอริยะเมธ คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๘  นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๙  นายเรืองศักดิ์  ชาญสูงเนิน  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๐  นางนวมญสิกานต์  เครือสกุลมงคล คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๑  นายพจน์พิศาล  ฦาชา  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๒  นายศรเพชร  งานยางหวาย  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๓  นายเอกลักษณ์  นักท านา  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๔  นายเฉลียว  ผวิเผือ่น  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๕  นายวัชรากรณ์  งามศรีนวสกุล คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๖  นายปุรเชษฐ์ ข าหนิตั้ง  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๗  นายเจนณรงค์  ดวงทองมา  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๘  นางพิมภา  หงไธสงค์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๑๙  นางสาวลัดดาวัลย ์ ทัพเจริญ คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๐  นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๑  นางสาววชิุพร  ชยัสุริยะวิรัตน์ คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๒  นางสาวอุษา  วงษาสม  คร ู    กรรมการ   
๑๒.๒.๒๓  นางสาวโศรยา  มาณะศิลป์  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๔  นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๕  นายอนุเทพ  กุศลคุ้ม  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๖  นางสาวนวลลออ ฝูงใหญ่  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๗  นางสาวบังอร  จอกนาค  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๒๘  นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ  คร ู    กรรมการ 
                   /๑๒.๒.๒9 นายประเสริฐ… 
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๑๒.๒.๒๙  นายประเสริฐ  บึงอ้อ  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๓0  นางสาวศศิประภา  ผันกลาง คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๓1  นายไพวัลย์  คงโนนกอก  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๓2  นางอมรรัตน์  เกษมใจ  คร ู    กรรมการ 

                                 ๑๒.๒.๓3  นายวุฒิไกร  กองเขียว  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๓4  นางสาวพนิดา  กระทุ่มนอก  คร ู    กรรมการ 
๑๒.๒.๓5  นางสาวอัจฉรา  อ่อนสกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๒.๓6  นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๒.๓7  นายอภิชาติ โตแก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๒.38  นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
๑๒.๒.39  นางสาวปวริศา  หาทอง  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

      ๑๒.๒.๔0  นายสุวิทย์  นามวรรณ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
      ๑๒.๒.๔1  นางอัจณี ทองเพ่ิม  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

๑๒.๒.๔2  นางสาวสุภาพร  แสนแก้ว  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๒.๔3  นางวราภรณ์  สอนสังข์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๒.๔4  นายศรายุธ  ฦาชา  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๒.๔5  นายสมศักดิ์  กองพล  พนักงานราชการ   กรรมการ  
๑๒.๒.๔6  นางกันยกร  โนนแวง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒.๒.๔7  นางสาวทัชชา ทัศน์ละไม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒.๒.๔8  นางสาวอุมาภรณ์ ธรรมกุล  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

                ๑๒.๒.49  นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
                ๑๒.๒.50  นางสาวเกศรินทร์  สวัสดิ์ศรี  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
                ๑๒.๒.๕1  นางเนาวรัตน์  คงฉนวน  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

๑๒.๒.๕2  นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑. รับ – ส่งข้อสอบที่ห้องสอบ ให้กับคณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบประจ าอาคาร 

            ๒. ก ากับดูแล และควบคุมการจัดห้องสอบที่ต้องคุมสอบให้สะอาดเรียบร้อยก่อนท าการสอบ 
       ๓. ก ากับดูแลและควบคุมการสอบให้เป็นไปตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด 
                ๔. เมื่อหมดเวลาในการสอบให้เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบ ตรวจทานก่อนท าการเย็บให้ถกูต้องครบถ้วน   
                       และจดัเรียงล าดับเลขที่จากน้อยไปหามาก  น าใบลงชื่อผู้เข้าสอบปะหน้าชุดกระดาษค าตอบ  แล้วจัดเย็บ 
                       ให้เรียบร้อยทั้งข้อสอบปรนัยและอัตนัย  ก่อนน าส่งคณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 
                ๕. ลงชื่อในใบปะหน้าชุดกระดาษค าตอบ ก่อนน าส่งที่ห้องกรรมการกลางประจ าอาคารที่ได้รับมอบ 

 

       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย อย่างเคร่งครัดเต็มความสามารถ                                    
        เพ่ือให้เกิดผลดีต่อทางราชการ 

 

                             สั่ง ณ  วันที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

    

         (นายชัยรัตน์  เจริญสุข) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 
 ผู้ร่าง..................................................... 

ผู้พิมพ์................................................... 
ผู้ตรวจ.................................................. 
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เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยำ 

ที ่327/2561 
 

ให้คณะกรรมกำรดังต่อไปนี้ มีหน้ำที่เพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรกลำงประจ ำอำคำร 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล สถำนที่กองกลำง อำคำร ห้องสอบที่รับผิดชอบ 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย 

 
๑.๑ 
๑.๒ 
๑.๓ 

 
1.4 
1.5 
1.6 

มัธยมศึกษำตอนต้น 
นางฐิติรัตน์  บุญญชัยศิลป ์
นางธินิภัทร  ขันศิลา 
นายอนุศาสน์ พลธรรม 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
นางสาวกองสิน ชินทะนา 
นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ ์
นายอดิศร ศรีลาพัฒน ์

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

อาคาร 
๑ 

๑๑๒, ๑๑๓,๑๑๔, ๑๑๕, 
๑๑๖ 
๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ 
125 

ม.2/3 – 2/6 
ม.2/7 
ม.2/8 – 2/11 
ม.2/12 

 
 
ม.5/2 – 5/5 
ม.5/6 
ม.๕/7 – 5/10 
 

 
๑.7 
1.8 

มัธยมศึกษำตอนปลำย 
นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท ์
นางกานต์พิชชา เพชรประไพ 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

อาคาร 
๓ 

๓๒๔ 
๓๒๕   
๓๒๖ 

 
ม.5/๑ 
ม.6/๑ 
ม.๔/๑ 

 
1.9 

1.10 
1.11 

 
1.12 
1.13 
1.14 

มัธยมศึกษำตอนต้น 
นางมะลิวลัย์  ขุนแก้ว 
นายพิสิฐชัย บุญหนา 
นางสาวิตรี ไมตรีแพน 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
นางสาวสลุาวัลย์ วิชัยระหัด  
นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง 
นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

อาคาร 
๔ 

๔๒๑, ๔๒๒, ๔๒๓, 
๔๒๔, ๔๒๕,  
๔๒๖, ๔๒๗, ๔๒๘, ๔๓๑, 
๔๓๒, ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๕ 

ม.3/๒,  2/2 
ม.1/๒ 
ม.3/3 – 3/6 
ม.3/7 - 3/10 

 
 
ม.6/2,  
 ม.4/2 
ม.6/3 – 6/6 
ม.6/7 - 6/10 

 
1.15 
1.16 
1.17 
1.18 

 
1.19 
1.20 
1.21 

มัธยมศึกษำตอนต้น 
นางสาวฐิตาปณัณ์  แซ่ตั้ง 
นางขนบพร  โลบ้านไผ ่
นายสังคม สุขสวัสดิ ์
นางธยานี พิมพ์สิงห ์
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
นางอังค์ริสา  ช่างหล่อ 
นางลักษมี บุตรจันทร ์
นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

อาคาร 
๕ 

๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔,  
๕๑๕,  ๕๑๖,  ๕๑๗ 
๕๒๒, 523, 524 
525 
๕๓๒ 
๕๓๓ 
๕๓๔ 

ม.1/3 – 1/6 
ม.1/7 – 1/9 
ม.1/10 – 1/12 
1/13 
ม.๒/๑ 
ม.๓/๑ 
ม.๑/๑ 

 
ม.4/3 – 4/6 
ม.4/7 – 4/9 
ม.4/10 – 4/12 
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๒. คณะกรรมกำรรับ–ส่งข้อสอบประจ ำอำคำร 

ชื่อ – สกุล สถำนที่กองกลำง อำคำร ห้องสอบที่รับผิดชอบ 
ระดับชั้น 

มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

ระดับชั้น 
มัธยมศึกษำ 
ตอนปลำย 

นายธนวิทย์ พิบูลสังข ์
นายอดิศักดิ์  นาจะหมื่น 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
อาคาร ๑ 

๑๑๒, ๑๑๓,๑๑๔, ๑๑๕, 
๑๑๖ 
๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔ 
125 

ม.2/3 – 2/6 
ม.2/7 
ม.2/8 – 2/11 
ม.2/12 

ม.5/2 – 5/5 
ม.5/6 
ม.๕/7 – 5/10 
 

 
นายณัฐศรุต ยวงสุวรรณ 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์

อาคาร ๓ 
๓๒๔ 
๓๒๕   
๓๒๖ 

 
ม.5/๑ 
ม.6/๑ 
ม.๔/๑ 

นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์ 
นายก่อพงษ์ ภูมิศักดิ ์

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
อาคาร ๔ 

๔๒๑, ๔๒๒, ๔๒๓, 
๔๒๔, ๔๒๕,  
๔๒๖, ๔๒๗, ๔๒๘, ๔๓๑, 
๔๓๒, ๔๓๓, ๔๓๔, ๔๓๕ 

ม.3/๒, 2/2 
ม.1/๒ 
ม.3/3 – 3/6 
ม.3/7 - 3/10 

 ม.6/2, 
ม.4/2 
ม.6/3 – 6/6 
ม.6/7 - 6/10 

 
นายบุญเรือง  กิ่งกนทา 
นายศรัญญู ปานมะเริง 
 
 

ห้องกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ 

อาคาร ๕ 

๕๑๑, ๕๑๒, ๕๑๓, ๕๑๔,  
๕๑๕,  ๕๑๖,  ๕๑๗ 
๕๒๒, 523, 524 
525 
๕๓๒ 
๕๓๓ 
๕๓๔ 

ม.1/3 – 1/6 
ม.1/7 – 1/9 
ม.1/10 – 1/12 
1/13 
ม.๒/๑ 
ม.๓/๑ 
ม.๑/๑ 

ม.4/3 – 4/6 
ม.4/7 – 4/9 
ม.4/10 – 4/12 
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๓. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
ระดับชั้น ห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับชั้น ห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ม.๑/๑ 533 นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์ ม.๔/๑ 326 นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ 

ม.๑/๒ 424 นางวนิดา เสลานอก ม.๔/๒ 425 นางสาวนุชนาถ  เจริญชีพ 

ม.๑/๓ 511 
นายกฤตชนะชัย วันละพุธ 
นางภควรรณ พรมเมตตา 

ม.๔/๓ 511 
นายประเสริฐ  บึงอ้อ 
นายเจนณรงค์  ดวงทองมา 

ม.๑/๔ 512 
นายนิเวศน์  ตั้งอุทัยสุข 
นายปริญทร  ทิพย์สมบัต ิ

ม.๔/๔ 512 
นางสาวอุษา  วงษาสม 
นางสาวอุมาภรณ์  ธรรมกุล 

ม.๑/๕ 513 
นางสาวศรีวัย  กัณหาไธสง 
นางสาววิชุลดา  พรมเดื่อ 

ม.๔/๕ 513 นางสาวปวริศา  หาทอง 

ม.๑/๖ 514 
นางจุลลดา  ศรีวิพัฒน์ 
นางศุภกัญญา  ศรีสาร 

ม.๔/๖ 514 
นางพิมภา  หงไธสงค ์
นายสมศักดิ์  กองพล 

ม.๑/๗ 515 
นายณรงค์  ช่างหล่อ 
นางล าดวน แสงวิหค 

ม.๔/๗ 515 
นายเฉลียว ผิวเผื่อน 

นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด 

ม.๑/๘ 516 
นายปรีชา  ดงวัง 
นางสาวพรสดุา  แซ่แต ้

ม.๔/๘ 516 
นายพจน์พิศาล  ฦาชา 
นางสาวพนิดา  กระทุ่มนอก 

ม.๑/๙ 517 
นางชลนิกานต์  ต้นตะภา 
นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก 

ม.๔/๙ 517 นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม 

ม.๑/๑๐ 522 
นางพิชญ์สินี  ฦาชา 
นายพิชัย วิเวกรัมย ์

ม.๔/๑๐ 522 
นายมณเฑียร  กันตะวงศ ์
นายศรเพชร  งานยางหวาย 

ม.1/11 523 นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์ ม.๔/๑1 523 
นางเนาวรัตน์  คงฉนวน 
นางสาวทัชชา  ทัศน์ละไม 

ม.1/12 524 
นางสาวสุวิมล  เคลือบคณโท 
นายวิสุทธิ์  ยศรุ่งเรือง 

ม.๔/๑2 524 
นายอภิชาติ  โตแก้ว 
นางอัจณี  ทองเพิ่ม 

ม.1/13 525 
นางสาวอัจฉรา  นาจ ารสั 
นางสาวจันทร์ธิมา  ดงวัง 

ม.๕/๑ 324 นางสาวศศิประภา  ผันกลาง 

ม.๒/๑ 534 นางสาวธนัญญา  การประกอบ ม.๕/2 112 นางสาวนวลลออ  ฝูงใหญ ่
 

ม.๒/๒ 423 นายอนิรุทธิ์  ลาภทวี ม.๕/๓ 113 
นางสาวนภัสวรรณ  ศรีอรยิะเมธ 
นางกันยาวีร์  ตั้งพงษ ์

ม.๒/๓ 112 
นางสาวอัญชลี  ขุนแก้ว 
นายอนุชิต เสริฐวาสนา 

ม.5/4  114 
นางกันยกร  โนนแวง 
นายสุวิทย์  นามวรรณ 

ม.๒/๔ 113 
นายพัขรพล  รัศม ี
นางสาวศรัญญา คนคม 

ม.๕/๕ 115 
นางสาวนิภาพร  เกตุเขียว 
นายเอกลักษณ์ นักท านา 

ม.๒/๕ 114 
นายวัชรินทร์  ไมตรีแพน 
นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ 

ม.5/6  116 นางสาวสุภาพร  แสนแก้ว 

ม.๒/๖ 115 
นางสาวมยุรี  ชูเดช 
นายเฉลมิเกียรติ  ผานาค 

ม.5/7 121 
นายวัชรากรณ์  งามศรีนวลกลุ 
นายปุรเชษฐ์  ข าหินตั้ง 

ม.๒/๗ 116 นางสาวธนาภรณ์  เป็นส าราญ ม.๕/๘ 122 นายไพวัลย์  คงโนนกอก 

ม.๒/๘ 121 
นายจักรกฤษณ์  ต่อพันธ ์
นางจินยะวรรณ์  บุญหนา 

ม.5/9 123 
นางสาววิชุพร  ชัยสุริยะวริัตน ์
นางสาวพรรณิกา  แก้วเบ้า 



-๑๒- 

 

 
 
 

ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ระดับชั้น ห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับชั้น ห้องสอบ ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม.๒/๙ 122 นางสาวญาติกา  หงษชั์ยภมู ิ ม.5/10 124 
นายอนุเทพ กุศลคุ้ม 
นางวราภรณ์ สอนสังข์ 

ม.๒/๑๐ 123 
นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก 
นางมาลินี จุ้มใหญ ่

ม.6/1 325 นางสาวโศรญา มาณะศลิป ์

ม.2/11 124 นายวีระพล  ศรีสะอาด ม.6/2 422 นางสาวอัจฉรา  อ่อนสกุล 

ม.2/12 125 นางสาวล าดวน  ลันดา  ม.๖/๓ 426 นายวุฒิไกร  กองเขียว 

ม.3/1 532 นางสาวสุวิมล ทองเทียม  ม.๖/๔ 427 
นางสาวศิริรตัน์  ชาวส าราญ 
นางสาวบังอร จอกนาค 

ม.๓/๒ 421 นางสาวอารียา  วาสสามคัค ี ม.6/5 428 
นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน 
นายศรายุธ  ฦาชา 

ม.๓/๓ 426 นายอิทธิเบศ  ใสแสง ม.๖/๖ 431 
นางสาวอรทิพา นันทะปัตย์
นางสาวนลิกานต์  ตอสกุล 

ม.๓/๔ 427 
นางมัจฉา ศิริพงศ ์
นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุล 

ม.๖/๗ 432 
นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ 
นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภ ู

ม.๓/๕ 428 นายณภัทร  พงษ์ไพบูลย ์ ม.6/8 433 
นางธนัฎฐา  สวงกระโทก 
นางอมรรัตน์  เกษมใจ 

ม.๓/๖ 431 
นายศุภฤกษ์  พรแพงจันทร ์
นายธนากร  แฟงชัยภูม ิ

ม.๖/๙ 434 
นางสาวพรทิวา  ปลัดศรีช่วย 
นางนวมญสิกานต์  เครือสกุลมงคล 

ม.๓/๗ 432 นายแสงทอง  อุ่นแก้ว ม.๖/10 435 
นางบุญญารตัน์  กันตะวงศ ์
นางสาวเกศรินทร์  สวัสดิ์ศร ี

ม.๓/๘ 433 
นางวนิดา  บ ารุง 
นายสุรยิะ  คุณวันด ี

ม.๓/๙ 434 
นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก 
นางจินตนา  วัฒนก้านตง 

ม.๓/๑๐ 435 
นางสาวสุวณี  จันทสังข์ 
นางสาวศิรินทิพย์  มูลสาร 
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