
 
 

คาํสงัโรงเรียนพิมายวทิยา�  
ที�  280 / 2556 

เรื�อง  แตงตงักรรมการดาํเนินการสอบระหวางภาค่ ่%    ภาคเรียนที� 2   ปีการศึกษา 2556 
   

  ดว้ยโรงเรียนไดก้าหนดใหมี้การสอบระหวางภาคํ ่  ภาคเรียนที� 2  ปีการศึกษา 2556  สาํหรับนกัเรียน 
ชนัมธัยมศึก% ษาปีที� 1-3   ในวนัที� 20 , 22  มกราคม พ.ศ. 2557   ชนัมธัยมศึกษาปีที� % 4 – 5   ในวนัที� 21 , 23 , 24   
มกราคม พ.ศ. 2557  และชนัมธัยมศึกษาปีที� % 6  ในวนัที�  23 , 24  มกราคม  พ.ศ. 2557  เพื�อใหก้ารสอบดงักลาว่  
ดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยโรงเรียนจึงแตงตงักรรม่ % การดาํเนินการสอบดงันี%  
 

1. คณะกรรมการอาํนวยการและที�ปรึกษา 

         1. นายประจกัษ ์ ธีรพงศธร                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                        ประธานกรรมการ 
         2. นางศิริลกัษณ์  วชิยพงศ ์                        รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                  รองประธานกรรมการ 
         3. นายสินทบ  พระทอง                             รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
         4. นายสมศกัดิ  บุญหนุน                         ?   ผูช้วย่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 กรรมการ 
         5. นางสมบูรณ์  หอยมุกข ์                         ผูช้วย่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 กรรมการ 
         6. นายกตติศกัดิ  รัตนจนัทร์                     ิ ?  ผูช้วย่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 กรรมการและเลขานุการ 
          มีหนา้ที�  ใหค้าํปรึกษา กากบ ติดตาม การดาํเนินการสอบใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกดผลดีํ ั ิ  
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 
2. คณะกรรมการกลาง 

         1. นางสาวสุภาวดี  กตติวศิิษฎ์ิ                   หวัหนา้      
         2. นายกตติศกัดิิ ?   รัตนจนัทร์                     รองหวัหนา้ 
         3. นายวรีจินต ์ นาคะนิเวศน์                     กรรมการกลาง  ม. 1 
         4. นายธีรนนัท ์ นามเสริมศรี                    กรรมการกลาง  ม. 2    
         5. นายศิลปชยั  อวมวงษ์่                            กรรมการกลาง  ม. 3 
         6. นายเจียมศกัดิ?   ชนะคา้                          กรรมการกลาง  ม. 4 
         7. นายสมชาย  คลองชอบ่                          กรรมการกลาง  ม. 5     
         8. นายเทพาวธุ  หา้วหาญ                          กรรมการกลาง  ม. 6  
         9. นางสาวศรีทอง  ยอดประทุม                ประชาสมัพนัธ์   
        10. นายสิทธิกร  พะวขิณีุ                           กรรมการ 
        11. นางสาวพชัรี  นาคา              กรรมการ 
        มีหนา้ที�  ตรวจรับ-สง ขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ และดูแลความเรียบร้อยในการดาํเนินการสอบ่  

 
 

 
 
 



2 
3. คณะกรรมการกาํกบัห้องสอบ 

 

ชนั%    หอ้งสอบที� กรรมการกากบหอ้งสอบํ ั  

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 

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 

นายกษม  ไชยวชิิต 
นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา 
นายมุนินทร์  ปิดตาโส 
นายณฐัสร  ขาวสุข 
นายอิมธิพงษ ์ อยศิูริบูรณ์่  
นางสุวมิล  กลินโพธิกลาง� ?  
นายสุกจ  ปานวชัราคมิ  
นางสาวกาญจนพร  ยวนกระโทก 
นางนิชาภา  ลาดกระโทก 
นางโสภิต  ภูมิคา้ 
นางสาวจาริณี  ฤทธิพนัธ์มวง? ่  
นางรุงทิพย ์ โดงพิมาย่ ่  
นางมธาว ี วรรณศิลปะ 
นางสาวนวภทัร  สมานพนัธ์ 
นางมาลยัพร  เอือสุวรรณ%  
นางศิริวรรณ  อินทรนอก 
นายสุพชยั  พพิูมาย 
นายไพฑูรย ์ สตัยซื์�อ 
นางวชิราวลัย ์ เชือไชย%  
นางสมจิตต ์ ดาวไธสง 
นางยพิุณ  สืบประยงค ์
นางเมทินี  สินชุม 
นางสาวรสลิน  วชัรพาณิชย ์
นางพรทนา  ชูสูงเนิน 
นางสาวพิชญาณ์  เหลือสุข 
นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ 
นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์ 
นางปาริยา  พงษนิ์ยะกลู 
นายธนู  พงษพิ์มาย 
นายพทุธิ  ชมทว ี
นางอรสา  โสวรรณา 
นายคุณาวฒิุ  บุญมาก 
นายอนุศาสน์  พิณพิมาย 
นางศศิธร  พระทอง 
นายสมศกัดิ  รักกศุล?  
นายธวชัชยั  นามโคตร 
นายสาธิต  คูพิมา่ น 

นางสาวชุติมา  ลดันอก 
นายธีระศกัดิ?   อินยาพงศ ์
นางสาวพชัรนนัท ์ กลุวรพิสิษฐ์ 
นางสุกลญา  ศรีสวสัดิั ?  
นางสาวสุธาสินี  สวางศรี่  
นายสมพล  ระวงังาน 
นางประไพพรรณ  เปรื�องนา 
นายเฉลิมพงษ ์ ผลโกสุก 
นายสวาท  โดงพิมาย่  
นายบณัฑิต  เหลาเจริญ่  
นางสาวภทัริกา  ทองยา 
นางสาววรรณิศา  ดีมา 
นางสาวชีวรัตน์  ชํ�าชอง 
นางสาวพิชญสิ์นี  พวงจนัทร์ 
นางทิพพา  แกวหนองแสง้  
นางมยรีุ  วงศส์วสัดิอาภา 
นางศศิรินทร์  อติวฒัน์องักรู 
นางสาวถิรนนัท ์ แซเอียว่ %  
นางวรรณี  อมติัรัตนะ 
นายอาํนวย  ทว ี
นางสาวนรินทร์ทา  เนื�องมจัฉา 
นายกมปนาท  ศรีคทันั าม 
นางจิราภา  ภิญโย 
นายสายชล  ลือคาํหาญ 
นางสาวโสภา  อรุณใหม่ 
นายณฐัวฒิุ  อารมณ์เพียร 
นายนุกลู  กระชบักลาง 
นางสาวพิรัสวดี  เขมววิสิ 
นางเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ?  
นายบรรจง  หมอกเป็น็  
นายสนิท  แกวหนองแสง้  
นางสาวสุชาดา  ปัทมเจริญ 
นางภสัสร  สตัยซื์�อ 
นายธนวฒัน์  ธีรพงศธร 
นางสาวกญญั ารัตน์ แบงจะ่ โป๊ะ 
นางนนัทน์ภสั  เชิดฉาย 
นางเกษมศรี  เชาวว์วิฒัน์ 
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ชนั%               หอ้งสอบที� กรรมการกากบหอ้งสอบํ ั  

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 

นางสาวฐิรญาดา  ระเบียบนา 
นางนนัทกาต ์ แสงรัศมี 
นายธงชยั  นิยมสุข 
นายสมพร  บุญประมวล 
นางวรกมล  ยางกลาง 
นายไพโรจน์  แสงสวาง่  
นายสุรชยั  โชติกลาง 
นายสรวชิญ ์ ลาํเลียง 
นายไกรจิตร์  อมติัรัตนะ 
นางอุมาพร  พาละเอน 
นางสุวมิล  พนัธ์แสง 
นายจาํลอง  กลินโพธิกลาง� ?  
นายรังษี  มโนรัตน ์
นายอุทยั  วชิยพงศ ์
นายเชษฐพงษ ์ ผึงทอง%  
นางสาววรรณมณี  โพธิพนัธ์ไม ้
นางกาญจนา  นรินยา 
นางนงลกัษณ์  ผายพิมาย 
นางสาวบลัลงัก  แสนเมือง์  
นายสุรพงษ ์ สุขเกษม 
นางประทีป  เวงสูงเนิน 
นางอจัฉราพร  เกตุกระทุม่  
นางศิรีลกัษณ์  รายณะสุข 
นางเนาวรัตน์  มโนรัตน ์
นางสุนิภา  ตงักองเกยรติ% ้ ี  
นางกม  ตรัยศิลานนัท์ิ  
นางระพีพรรณ  ดวงใจ 
นายจกัรกฤษณ์  ดาวไธสง 
นายอมรพนัธ์  โสวรรณา 
นางกมลพทัธ์  โดงพิมาย่  
นางเยาวภา  แครกระโทก่  
นายธวชัชยั  นามโคตร 
นายสาธิต  คูพิมาย่  
นางสาววจีรัตน์  นาคะนิเวศน ์
นางประพิมพพ์รรณ  พสุเสถียร 
นายเศรษฐ ์ ผายพิมาย 
นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย 
นางอารยา  รอดพิพฒัน์ 

นางประวณีา  ใจเยน็ 
นางอรุณี  อินทร์คาํนอ้ย 
นายสมศกัดิ  จกัสูงเนิน?  
นายอภิชาติ  อินจนัทึก 
นางสาวธนชัชา  สีเหลือง 
นางจรูญ  ธรรมประชา 
นางจิตร์นภา  อุดมผล 
นางสุวรรณา  วโิรจน์ 
นางอุบลพรรณ  นมสัศิลา 
นางอมรรัตน์  พพิูมาย 
นางเพญ็ผกา  นาคะนิเวศน ์
นางศิริลกัษณ์  มนสัการ 
นายอดุลย ์สิงห์พิมาย 
นายรขต  วรรณศิลปะ 
นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ ์
นายนุกลู  กระชบักลาง 
นายบณัฑิต  เหลาเจริญ่  
นางสาววรรณิศา  ดีมา 
นายอภิชาติ  อินจนัทึก 
นางสมศรี  นิยมสุข 
นางสุวรีย ์ ขอพิมาย 
นางรัศมี  สุขเกษม 
นางอมรา  มานะดี 
นายจรัญ  เขม็พิมาย 
 นายสมเกยรติ  สุขสมยัี  
นางวลิาวรรณ์  พฒันกลุ 
นางลดัดาวลัย ์ รักกศุล 
นางสาวสดใส  สุขสุทธิ?  
นางรัตนา  หา้วหาญ 
นางสาววลยัพร  ตรีไธสง 
นายสมศกัดิ  จกัสูงเนิน?  
นางสาวฐิรญาดา  ระเบียบนา 
นางพิรัสวดี  เขมววิสิ 
นางพนารัตน์  มะลิงาม 
นางสาวสาวติรี  แกวเกง้ ่  
นายนริศสนัต ์ ลิศนนัท ์
นายสนิท  แครกระโทก่  
นายวทิยา  บุญโยธา 
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ชนั%               หอ้งสอบที� กรรมการกากบหอ้งสอบํ ั  

6/6 
6/7 
6/8 
6/9 

6/10 
6/11 
6/12 
6/13 

136 
137 
138 
432 
433 
434 
435 

  436 

วาที� ร่ .ต. อุเทน  มานอก 
นายจารึก  สินปรุ 
นายยรรยง  ปัญญา 
นางวลิาวลัย ์ พรหมบุตร 
นางสาวนนัทพชัร์  สุขประทีปศิลป์ 
นางสาวชีวรัตน์  ชํ�าชอง 
นายณฐัวฒิุ  อารมณ์เพียร 
นางสาวธนชัชา  สีเหลือง 

นางประทุมทิพย ์ พงศน์รินทร์ 
นางสาวอรอุมา  แกวกลา้้  
นายพฒิุพฒัน์  อติวฒัน์องักรู 
นางสาวฐิติยาภรณ์  กบสนัเทียะี  
นางสาวพวงทิพย ์ แซพวั่  
นางสาวภทัริกา  ทองยา 
นางวรกมล  ยางกลาง 
นางสาวพิชญสิ์นี  พวงจนัทร์ 

 
 มีหนา้ที�    กรรมการกากบหอ้งสอบ หมายเลข ํ ั 1  ดูแลและสาํรวจรายชื�อนกัเรียนเขา้แถวที�หนา้เสาธง  
หมายเลข 2  รับขอ้สอบภาคเชา้เวลา  08.30 น.  ภาคบาย เวลา ่ 12.40 น.    และกากบหอ้งสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบํ ั  
การกากบหอ้งสอบ ํ ั  
    
4.   คณะกรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง 

 

วนัที� กรรมการกากบหอ้งสอบสาํรองํ ั  

20, 22 มกราคม 
2557 

1. นางอุมาพร  พาละเอน 
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  กบสนัเทียะี  

3. นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ ์
4. นางสุรีมาศ  รุงสนัเทียะ่  

21 , 23 ,  24 
มกราคม 2557 

1. นายธนวฒัน์  ธีรพงศธร 
2. นายพทุธิ  ชมทว ี

3. นางสาวกญญารัตน์  แบงจะโป๊ะั ่  
4. นางสุรีมาศ  รุงสนัเทียะ่  

          

 มีหนา้ที�  กากบหอ้งสอบแทนกรรมการกากบหอ้งสอบที�ไมมาปฏิบติัหนา้ที� ตามที�กรรมํ ั ํ ั ่ การกลางมอบหมาย
และใหร้อรับคาํสงัปฏิบติัหนา้ที�ที�หอ้ง� กลุมงานบริหาร่ วชิาการ  ระหวางเวลา่  08.45 -09.30 น.  
 
        ใหผู้ที้�ไดรั้บแตงตงัตามคาํสงันี่ % � %   ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดว้ยผูก้ากบหอ้งสอบ่ ํ ั  พ.ศ.  2506 
 
                        สงั�  ณ วนัที�   26  ธนัวาคม  พ.ศ.  2556 
                                                                                
 

(นายประจกัษ ์ ธีรพงศธร) 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพิมายวทิยา 

 
            หมายเหตุ    กรรมการกากบหอ้งสอบตามรายชื�อที�ขีดเสน้ใต ้ จะตอ้งปฏิบติัหนา้ที�กากบํ ั ํ ั หอ้งสอบ วนัที� 20- 24  
มกราคม  พ.ศ. 2557 
 


