คําสัง โรงเรี ยนพิมายวิทยา
ที 280 / 2556
่ % งกรรมการดําเนินการสอบระหวางภาค
่
เรื อง แตงตั
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556
ํ
่
ด้วยโรงเรี ยนได้กาหนดให้
มีการสอบระหวางภาค
ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2556 สําหรับนักเรี ยน
ชั% นมัธยมศึกษาปี ที 1-3 ในวันที 20 , 22 มกราคม พ.ศ. 2557 ชั% นมัธยมศึกษาปี ที 4 – 5 ในวันที 21 , 23 , 24
่
มกราคม พ.ศ. 2557 และชั% นมัธยมศึกษาปี ที 6 ในวันที 23 , 24 มกราคม พ.ศ. 2557 เพือให้การสอบดังกลาว
่ % งกรรมการดําเนินการสอบดังนี%
ดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อยโรงเรี ยนจึงแตงตั
1. คณะกรรมการอํานวยการและทีป รึกษา
1. นายประจักษ์ ธีรพงศธร
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ประธานกรรมการ
2. นางศิริลกั ษณ์ วิชยพงศ์
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
รองประธานกรรมการ
3. นายสิ นทบ พระทอง
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
4. นายสมศักดิ? บุญหนุน
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ หอยมุกข์
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
กรรมการ
ิ ศกั ดิ? รัตนจันทร์
6. นายกตติ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ
ํ ั ติดตาม การดําเนินการสอบให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเกดผลดี
ิ
มีหน้าที ให้คาํ ปรึ กษา กากบ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
2. คณะกรรมการกลาง
ิ วศิ ิษฎ์
1. นางสาวสุภาวดี กตติ
หัวหน้า
ิ ศกั ดิ? รัตนจันทร์
2. นายกตติ
รองหัวหน้า
3. นายวีรจินต์ นาคะนิเวศน์
กรรมการกลาง ม. 1
4. นายธีรนันท์ นามเสริ มศรี
กรรมการกลาง ม. 2
่
5. นายศิลปชัย อวมวงษ์
กรรมการกลาง ม. 3
6. นายเจียมศักดิ? ชนะค้า
กรรมการกลาง ม. 4
่
7. นายสมชาย คลองชอบ
กรรมการกลาง ม. 5
8. นายเทพาวุธ ห้าวหาญ
กรรมการกลาง ม. 6
9. นางสาวศรี ทอง ยอดประทุม
ประชาสัมพันธ์
10. นายสิ ทธิกร พะวิขณ
ุ ี
กรรมการ
11. นางสาวพัชรี นาคา
กรรมการ
มีหน้าที ตรวจรับ-สง่ ข้อสอบ กระดาษคําตอบ และดูแลความเรี ยบร้อยในการดําเนินการสอบ

2
3. คณะกรรมการกํากับห้ องสอบ
ชั% น
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9

ห้องสอบที
642
643
644
645
646
647
648
637
636
635
634
633
632
631
431
432
433
422
421
138
137
136
135
134
133
132
131
122
222
224
225
226
227
217
216
215.
214

ํ ั องสอบ
กรรมการกากบห้
นางสาวชุติมา ลัดนอก
นายกษม ไชยวิชิต
นายธีระศักดิ? อินยาพงศ์
นางสาวสุทิน ฝ่ ายนา
นางสาวพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์
นายมุนินทร์ ปิ ดตาโส
ั ศรี สวัสดิ?
นางสุกลญา
นายณัฐสร ขาวสุข
่
นางสาวสุธาสิ นี สวางศรี
นายอิมธิพงษ์ อยูศ่ ิริบูรณ์
นายสมพล ระวังงาน
นางสุวมิ ล กลินโพธิ? กลาง
นางประไพพรรณ เปรื องนา
นายสุกิจ ปานวัชราคม
นายเฉลิมพงษ์ ผลโกสุก
นางสาวกาญจนพร ยวนกระโทก
่ มาย
นายสวาท โดงพิ
นางนิชาภา ลาดกระโทก
่ ญ
นายบัณฑิต เหลาเจริ
นางโสภิต ภูมิคา้
นางสาวจาริ ณี ฤทธิ? พนั ธ์ม่วง
นางสาวภัทริ กา ทองยา
่ มาย
นางรุ่ งทิพย์ โดงพิ
นางสาววรรณิ ศา ดีมา
นางมธาวี วรรณศิลปะ
นางสาวชีวรัตน์ ชําชอง
นางสาวนวภัทร สมานพันธ์
นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์
้
นางมาลัยพร เอื%อสุวรรณ
นางทิพพา แกวหนองแสง
นางศิริวรรณ อินทรนอก
นางมยุรี วงศ์สวัสดิอาภา
นายสุพชัย พูพิมาย
นางศศิรินทร์ อติวฒั น์องั กูร
่ % ยว
นายไพฑูรย์ สัตย์ซือ
นางสาวถิรนันท์ แซเอี
นางวชิราวัลย์ เชื% อไชย
นางวรรณี อมัติรัตนะ
นางสมจิตต์ ดาวไธสง
นายอํานวย ทวี
นางยุพิณ สื บประยงค์
นางสาวนริ นทร์ทา เนืองมัจฉา
ั
นางเมทินี สิ นชุม
นายกมปนาท
ศรี คทั นาม
นางสาวรสลิน วัชรพาณิ ชย์
นางจิราภา ภิญโย
นางพรทนา ชูสูงเนิน
นายสายชล ลือคําหาญ
นางสาวพิชญาณ์ เหลือสุข
นางสาวโสภา อรุ ณใหม่
นางเบญจวรรณ คล่องชอบ
นายณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร
นางวนิดา ศรี นุชศาสตร์
นายนุกลู กระชับกลาง
นางปาริ ยา พงษ์นิยะกูล
นางสาวพิรัสวดี เขมวิวสิ
นายธนู พงษ์พิมาย
นางเบญจวรรณ จินดาฤทธิ?
็ น
นายพุทธิ ชมทวี
นายบรรจง หมอกเป็
้
นางอรสา โสวรรณา
นายสนิท แกวหนองแสง
นายคุณาวุฒิ บุญมาก
นางสาวสุชาดา ปั ทมเจริ ญ
นายอนุศาสน์ พิณพิมาย
นางภัสสร สัตย์ซือ
นางศศิธร พระทอง
นายธนวัฒน์ ธีรพงศธร
ั ารัตน์ แบงจะ
่ โป๊ ะ
นายสมศักดิ? รักกุศล
นางสาวกญญ
นายธวัชชัย นามโคตร
นางนันท์นภัส เชิดฉาย
นายสาธิต คู่พิมาน
นางเกษมศรี เชาว์ววิ ฒั น์

3
ชั% น

ห้องสอบที

3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
4/6
4/7
4/8
4/9
4/10
4/11
4/12
4/13
4/14
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8
5/9
5/10
5/11
5/12
5/13
5/14
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5

213
212
436
435
434
642
643
644
645
646
647
648
637
636
635
634
633
632
631
431
421
422
222
224
225
226
227
217
216
215
214
213
212
131
132
133
134
135

ํ ั องสอบ
กรรมการกากบห้
นางสาวฐิรญาดา ระเบียบนา
นางนันทกาต์ แสงรัศมี
นายธงชัย นิยมสุข
นายสมพร บุญประมวล
นางวรกมล ยางกลาง
่
นายไพโรจน์ แสงสวาง
นายสุรชัย โชติกลาง
นายสรวิชญ์ ลําเลียง
นายไกรจิตร์ อมัติรัตนะ
นางอุมาพร พาละเอน
นางสุวมิ ล พันธ์แสง
นายจําลอง กลินโพธิ? กลาง
นายรังษี มโนรัตน์
นายอุทยั วิชยพงศ์
นายเชษฐพงษ์ ผึ% งทอง
นางสาววรรณมณี โพธิพนั ธ์ไม้
นางกาญจนา นริ นยา
นางนงลักษณ์ ผายพิมาย
นางสาวบัลลังก์ แสนเมือง
นายสุรพงษ์ สุขเกษม
นางประทีป เวงสูงเนิน
นางอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม
นางศิรีลกั ษณ์ รายณะสุข
นางเนาวรัตน์ มโนรัตน์
้ ี
นางสุนิภา ตั% งกองเกยรติ
นางกมิ ตรัยศิลานันท์
นางระพีพรรณ ดวงใจ
นายจักรกฤษณ์ ดาวไธสง
นายอมรพันธ์ โสวรรณา
่ มาย
นางกมลพัทธ์ โดงพิ
่
นางเยาวภา แครกระโทก
นายธวัชชัย นามโคตร
นายสาธิต คู่พิมาย
นางสาววจีรัตน์ นาคะนิเวศน์
นางประพิมพ์พรรณ พสุเสถียร
นายเศรษฐ์ ผายพิมาย
นางรัตนาวดี สิ งห์พิมาย
นางอารยา รอดพิพฒั น์

นางประวีณา ใจเย็น
นางอรุ ณี อินทร์คาํ น้อย
นายสมศักดิ? จักสูงเนิน
นายอภิชาติ อินจันทึก
นางสาวธนัชชา สี เหลือง
นางจรู ญ ธรรมประชา
นางจิตร์นภา อุดมผล
นางสุวรรณา วิโรจน์
นางอุบลพรรณ นมัสศิลา
นางอมรรัตน์ พูพิมาย
นางเพ็ญผกา นาคะนิเวศน์
นางศิริลกั ษณ์ มนัสการ
นายอดุลย์ สิ งห์พิมาย
นายรขต วรรณศิลปะ
นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์
นายนุกลู กระชับกลาง
่ ญ
นายบัณฑิต เหลาเจริ
นางสาววรรณิ ศา ดีมา
นายอภิชาติ อินจันทึก
นางสมศรี นิยมสุข
นางสุวรี ย ์ ขอพิมาย
นางรัศมี สุขเกษม
นางอมรา มานะดี
นายจรัญ เข็มพิมาย
ี สุขสมัย
นายสมเกยรติ
นางวิลาวรรณ์ พัฒนกุล
นางลัดดาวัลย์ รักกุศล
นางสาวสดใส สุขสุทธิ?
นางรัตนา ห้าวหาญ
นางสาววลัยพร ตรี ไธสง
นายสมศักดิ? จักสูงเนิน
นางสาวฐิรญาดา ระเบียบนา
นางพิรัสวดี เขมวิวสิ
นางพนารัตน์ มะลิงาม
้ ่
นางสาวสาวิตรี แกวเกง
นายนริ ศสันต์ ลิศนันท์
่
นายสนิท แครกระโทก
นายวิทยา บุญโยธา

4
ชั% น

ห้องสอบที

6/6
6/7
6/8
6/9
6/10
6/11
6/12
6/13

136
137
138
432
433
434
435
436

ํ ั องสอบ
กรรมการกากบห้
่  ร.ต. อุเทน มานอก
วาที
นายจารึ ก สิ นปรุ
นายยรรยง ปั ญญา
นางวิลาวัลย์ พรหมบุตร
นางสาวนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์
นางสาวชีวรัตน์ ชําชอง
นายณัฐวุฒิ อารมณ์เพียร
นางสาวธนัชชา สี เหลือง

นางประทุมทิพย์ พงศ์นริ นทร์
้ า
นางสาวอรอุมา แกวกล้
นายพุฒิพฒั น์ อติวฒั น์องั กูร
ี นเทียะ
นางสาวฐิติยาภรณ์ กบสั
่ ว
นางสาวพวงทิพย์ แซพั
นางสาวภัทริ กา ทองยา
นางวรกมล ยางกลาง
นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์

ํ ั องสอบ หมายเลข 1 ดูแลและสํารวจรายชือนักเรี ยนเข้าแถวทีหน้าเสาธง
มีหน้าที กรรมการกากบห้
่ เวลา 12.40 น. และกากบห้
ํ ั องสอบให้เป็ นไปตามระเบียบ
หมายเลข 2 รับข้อสอบภาคเช้าเวลา 08.30 น. ภาคบาย
ํ ั องสอบ
การกากบห้
4. คณะกรรมการกํากับห้ องสอบสํารอง
วันที
20, 22 มกราคม
2557
21 , 23 , 24
มกราคม 2557

ํ ั องสอบสํารอง
กรรมการกากบห้
1. นางอุมาพร พาละเอน
ี นเทียะ
2. นางสาวฐิติยาภรณ์ กบสั
1. นายธนวัฒน์ ธีรพงศธร
2. นายพุทธิ ชมทวี

3. นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์
4. นางสุรีมาศ รุ่ งสันเทียะ
ั
่
3. นางสาวกญญารั
ตน์ แบงจะโป๊
ะ
4. นางสุรีมาศ รุ่ งสันเทียะ

ํ ั องสอบแทนกรรมการกากบห้
ํ ั องสอบทีไมมาปฏิ
่
มีหน้าที กากบห้
บตั ิหน้าที ตามทีกรรมการกลางมอบหมาย
่
และให้รอรับคําสัง ปฏิบตั ิหน้าทีทีหอ้ งกลุม่ งานบริ หารวิชาการ ระหวางเวลา
08.45 -09.30 น.
่ % งตามคําสัง นี% ปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด้
่ วยผูก้ ากบห้
ํ ั องสอบ พ.ศ. 2506
ให้ผทู ้ ีได้รับแตงตั
สัง ณ วันที 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556

(นายประจักษ์ ธีรพงศธร)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพิมายวิทยา
ํ ั องสอบตามรายชือทีขีดเส้นใต้ จะต้องปฏิบตั ิหน้าทีกากบ
ํ ั ห้องสอบ วันที 20- 24
หมายเหตุ กรรมการกากบห้
มกราคม พ.ศ. 2557

