
 
 

ค าสัง่โรงเรียนพิมายวทิยา 
ท่ี 153/ 2557 

เร่ือง  แต่งตั้งกรรมการด าเนินการสอบระหวา่ง   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2557   
  ดว้ยโรงเรียนไดก้ าหนดใหมี้การสอบระหวา่งภาค   ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา  2557     ส าหรับนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  ในวนัท่ี 4 , 6 สิงหาคม  พ.ศ. 2557   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 -6 ในวนัท่ี 1 ,5 ,7  สิงหาคม  พ.ศ. 
2557  เพ่ือใหก้ารสอบดงักล่าวด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อยโรงเรียนจึงแตง่ตั้งกรรมการด าเนินการสอบดงัน้ี 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการและทีป่รึกษา 
         1. นายประจกัษ ์ ธีรพงศธร                        ผูอ้  านวยการโรงเรียน                        ประธานกรรมการ 
         2. นางศิริลกัษณ์  วชิยพงศ ์                        รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                  รองประธานกรรมการ 
         3. นายสินทบ  พระทอง                             รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
         4. นายไพร  ร่มเยน็               รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
         5. นายสมาน  ชูมี                                       รองผูอ้  านวยการโรงเรียน                   กรรมการ 
         6. นายสมศกัด์ิ  บุญหนุน                           ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียน                กรรมการ 
         7. นางสมบูรณ์  หอยมุกข ์                         ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียน                กรรมการ 
         8. นายกิตติศกัด์ิ  รัตนจนัทร์                      ผูช่้วยผูอ้  านวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ 
           
          มีหนา้ท่ี  ใหค้  าปรึกษา ก ากบั ติดตาม การด าเนินการสอบใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดผลดี 
บรรลุตามวตัถุประสงค ์
 
2. คณะกรรมการกลาง 
         1. นางสาวสุภาวดี  กิตติวศิิษฎ ์                 หวัหนา้      
         2. นายวรีจินต ์ นาคะนิเวศน์                     กรรมการกลาง  ม. 1 
         3. นายธีรนนัท ์ นามเสริมศรี                    กรรมการกลาง  ม. 2    
         4. นายศิลปชยั  อ่วมวงษ ์                          กรรมการกลาง  ม. 3 
         5. นายเจียมศกัด์ิ  ชนะคา้                          กรรมการกลาง  ม. 4 
         6. นายสมชาย  คล่องชอบ                         กรรมการกลาง  ม. 5     
         7. นายเทพาวธุ  หา้วหาญ                          กรรมการกลาง  ม. 6  
         8. นายสรวชิญ ์ ล าเลียง                             กรรมการกลาง  ม. 6 
         9. นางสาวศรีทอง  ยอดประทุม                ประชาสมัพนัธ์   
        10. นายสิทธิกร  พะวขิณีุ                           กรรมการ 
        11. นางสาวพชัรี  นาคา              กรรมการ 
         มีหนา้ท่ี  ตรวจรับ-ส่ง ขอ้สอบ กระดาษค าตอบ และดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการสอบ 
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3. คณะกรรมการก ากบัห้องสอบ 
 

ชั้น   หอ้งสอบท่ี กรรมการก ากบัหอ้งสอบ 
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 

631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
648 
647 
646 
645 
644 
643 
642 
436 
435 
434 
433 
432 
431 
421 
422 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
228 
227 
226 

 

นายไกรจิตร์  อมติัรัตนะ 
นายสุกิจ  ปานวชัราคม 
นายธงชยั  นิยมสุข 
นางอุมาพร  พาละเอน 
นายศุภกิจ  ชิวพิมาย 
นางสาวภทัริกา  ทองยา 
นายรขต  วรรณศิลปะ 
นางมธาว ี วรรณศิลปะ 
นายเฉลิมพงษ ์ ผลโกสุก 
นางสาววรรณมณี  โพธ์ิพนัไม ้
นางเพญ็ผกา  นาคะนิเวศน ์
นางอมรรัตน์  พพูิมาย 
นางสุกลัญา  ศรีสวสัด์ิ 
นายเชษฐพงษ ์ ผึ้งทอง 
นางประทีป  เวงสูงเนิน 
นายสุรพงษ ์ สุขเกษม 
นายบรรจง  หมอก็เป็น 
นายจรัล  เขม็พิมาย 
นางสาววรรณิภา  เรียบเรียง 
นางสาวนนัทพชัร์  สุขประทีปศิลป์ 
นางวรกมล  ยางกลาง 
นางสาวพวงทิพย ์ แซ่พวั 
นางยพุิน  สืบประยงค ์
นายยรรยง  ปัญญา 
นางสาวรสลิน  วชัรพาณิชย ์
นางพรธนา  ชูสูงเนิน 
นางสาวพิชญาณ์  เหลือสุข 
นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์ 
นางเยาวภา  แคร่กระโทก 
นางอมรา  มานะดี 
นางประวณีา  ใจเยน็ 
นางสาวธนชัชา  สีเหลือง 
นางรัตนา  หา้วหาญ 
นางภสัสร  สตัยซ่ื์อ 
นายสมศกัด์ิ  จกัสูงเนิน 
นางสาวมณีรัตน์  จงห่อกลาง 
นางสาวอรุณี  อินทร์ค านอ้ย 
 

นางสาวชุติมา  ลดันอก 
นายสวาท  โด่งพิมาย 
นายอิทธิพงษ ์ อยูศิ่ริบูรณ์ 
นางสุวมิล  พนัธ์แสง 
นายไพโรจน์  แสงสวา่ง 
นายสุรชยั  โชติกลาง 
นางสาวชีวรัตน์  ช ่าชอง 
นางสาวจิลนัดา  รักไร่ 
นางสาววรรณิศา  ดีมา 
นางสาวอารยา  สมคัรคา้ 
นางกาญจนา  นรินยา 
นางสาวบลัลงัก ์ แสนเมือง 
นางสาวพชัรนนัท ์ กลุวรพิสิษฐ์ 
นางสาวศรัญญาภทัร  โภคสมบติั 
นางจรูญ  ธรรมประชา 
นายวรรธนะ  ศรีสวสัด์ิ 
นายสุพชยั  พพูิมาย 
นางทิพพา  แกว้หนองแสง 
นางศศิรินทร์  อติวฒัน์องักรู 
นางรัศมี  สุขเกษม 
นายอภิชาติ  อินจนัทึก 
นางวรรณี  อมติัรัตนะ 
นางสาวสาวติรี  แกว้เก่ง 
นายอุเทน  มานอก 
นายอ านวย  ทว ี
นางสาวนรินทร์ทา  เน่ืองมจัฉา 
นางสาวพิรัสวดี  เขมววิธิ 
นายสนิท  แคร่กระโทก 
นายคุณาวธุ  บุญมาก 
นางอรสา  โสวรรณา 
นางฐิรญาดา  ระเบียบนา 
นางสาวสดใส  สุขสุทธ์ิ 
นายพทุธิ  ชมทว ี
นางสุรีมาศ  รุ่งสนัเทียะ 
นายวนิยั  นานอก 
นางลดัดาวลัย ์ รักกศุล 
นายจกัรกฤษณ์  ดาวไธสง 
 

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 
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ชั้น              หอ้งสอบท่ี กรรมการก ากบัหอ้งสอบ 

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 
6/1 
6/2 
6/3 
6/4 
6/5 

         225 
224 
223 
222 
122 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
648 
647 
646 
645 
644 
643 
642 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
228 
227 
226 
225 
224 
223 
222 
131 
132 
133 
134 
135 

นางกิม  ตรัยศิลานนัท ์
นางสุนิภา  ตั้งกอ้งเกียรติ 
นางศิรีลกัษณ์  รายณะสุข 
นายธนู  พงษพ์ิมาย 
นางสาวโสภา   อรุณใหม่ 
นางสาวจาริณี  ฤทธ์ิพนัธ์ม่วง 
นางโสภิต  ภูมิคา้ 
นางวลิาวลัย ์ พรหมบุตร 
นายกษม  ไชยวชิิต 
นางประทุมทิพย ์ พงศน์รินทร์ 
นางสาวพิชญสิ์นี  พวงจนัทร์ 
นายจ าลอง  กล่ินโพธ์ิกลาง 
นางสุวมิล  กล่ินโพธ์ิกลาง 
นายณฐัสร  ขาวสุข 
นางประไพพรรณ  เปร่ืองนา 
นางสุวรรณา  วโิรจน์ 
นายสมพล  ระวงังาน 
นางสาววจิิตรา  หมายสุข 
นายธีระศกัด์ิ  อินยาพงษ ์
นายนริศสนัต ์ ลิศนนัท ์
นางเนาวรัตน์  มโนรัตน ์
นายสมศกัด์ิ  รักกศุล 
นางศศิธร  พระทอง 
นางนนัทกาต ์ แสงรัศมี 
นางเกษมศรี  เชาวว์วิฒัน์ 
นายสมเกียรติ  สุขสมยั 
นางนนัทน์ภสั  เชิดฉาย 
นางระพีพรรณ  ดวงใจ 
นางกมลพทัธ์  โด่งพิมาย 
นางอุบลพรรณ  สิทธิถาวร 
นางศิริลกัษณ์  มนสัการ 
นายธีรศิลป์  นิยมสุข 
นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ 
นางอารยา  รอดพิพฒัน์ 
นางเมทินี  สินชุม 
นายจารึก  สินปรุ 
นางประพิมพพ์รรณ  พสุเสถียร 
 

นายกมัปนาท  ศรีคดันาม 
นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย 
นางสาววไิลวรรณ  ยิง่นอก 
นายอมรพนัธ์  โสวรรณา 
นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมโหร 
นายรังษี  มโนรัตน ์
นางสาวสุธาสินี  สวา่งศรี 
นางนงลกัษณ์  ผายพิมาย 
นางนิชาภา  ลาดกระโทก 
นางสาวกญัจนพร  ยวนกระโทก 
นายอุทยั  วชิยพงศ ์
นางจิตร์นภา  อุดมผล 
นายบณัฑิต  เหล่าเจริญ 
นายอดุลย ์ สิงห์พิมาย 
นายมุนินทร์  ปิดตาโส 
นายทองเหลือ  เชิดฉาย 
นายนุกลู  กระชบักลาง 
นางสาวรสสุคนธ์  กีดกลาง 
นางสาวทศันวรรณ  เพ่ิมพนู 
นางสาววลยัพร  ตรีไธสง 
นายธนวฒัน์  ธีรพงศธร 
นางรุ่งทิพย ์ โด่งพิมาย 
นายสาธิต  คู่พิมาย 
นายอนุศาสน์  พิณพิมาย 
นางสาวอรุณ  ส าเร็จงาน 
นายพนูเกียรติ  โซ่พิมาย 
นางสาวอรพิม  สร้อยพิมาย 
นางวลิาวรรณ์  พฒันกลุ 
นางสาวสุชาดา  ปัทมเจริญ 
นางสาวอมัรินทร์  ปุมโคกกรวด 
นายสนิท  แกว้หนองแสง 
นายวทิยา  เหลือสุข 
นางปาริยา  พงษนิยะกลู 
นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ ์
นายพฒิุพฒัน์  อติวฒัน์องักรู 
นางสาวอรอุมา  แกว้กลา้ 
นางพนารัตน์  มะลิงาม 
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ชั้น              หอ้งสอบท่ี กรรมการก ากบัหอ้งสอบ 

6/6 
6/7 
6/8 
6/9 
6/10 
6/11 
6/12 
6/13 
6/14 

136 
137 
138 
422 
421 
431 
432 
433 
434 

นางสาววจีรัตน์  นาคะนิเวศน ์
นางสมจิตต ์ ดาวไธสง 
นายเศรษฐ ์ ผายพิมาย 
นางสุวรีย ์ ขอพิมาย 
นางมยรีุ  วงศส์วสัด์ิอาภา 
นางสมศรี  นิยมสุข 
นางอจัฉราพร  เกตุกระทุ่ม 
นางศิริวรรณ  อินทรนอก 
นางมาลยัพร  เอ้ือสุวรรณ 

นางจิราภา  ภิญโย 
นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา 
นายสุรศกัด์ิ  อุดมผล 
นางสาวถิรนนัท ์ แซ่เอ้ียว 
นายสมพร  บุญประมวล 
นายไพฑูรย ์ สตัยซ่ื์อ 
นางวชิราวลัย ์ เช้ือไชย 
นายณฐัวฒิุ  อารมณ์เพียร 
นางสาวพิชญาภรณ์   เก่าพิมาย 
 

 
 มีหนา้ท่ี    กรรมการก ากบัหอ้งสอบ หมายเลข 1  ดูแลและส ารวจรายช่ือนกัเรียนเขา้แถวท่ีหนา้เสาธง  
หมายเลข 2  รับขอ้สอบภาคเชา้เวลา  08.30 น.  ภาคบ่าย เวลา 12.40 น.    และก ากบัหอ้งสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
การก ากบัหอ้งสอบ  
    
4.   คณะกรรมการก ากบัห้องสอบส ารอง 
 

วนัท่ี กรรมการก ากบัหอ้งสอบส ารอง 

4 ,6  สิงหาคม   
พ.ศ. 2557    

1. นางสาวพิชญาภรณ์   เก่าพิมาย 
2. นายสุรศกัด์ิ  อุดมผล 
3. นางสาวอมรินทร์  ปุนโคกกรวด 
4. นางสาวรสสุคนธ์  กีดกลาง 

5. นางสาววจิิตรา  หมายสุข 
6. นายธวชัชยั  นามโครต 
7. นายพนูเกียรติ  โซ่พิมาย 

8. นางสาวอรพิม  สร้อยพิมาย 
9. นางสาวอรุณ  ส าเร็จงาน 
10. นางสาวทศันวรรณ  เพ่ิมพนู 
 

1 , 5 ,7  สิงหาคม   
พ.ศ. 2557         

1. นางสาวศรัญญาภทัร  โภคสมบติั 
2. นายวรรธนะ  ศรีสวสัด์ิ 
3. นางสาวสุภาภรณ์  ธรรมโหร 

4. นางสาวจิลนัดา  รักไร่ 
5. นางสาววรรณิภา  เรียบเรียง 
6. นางสาวอารยา  สมคัรคา้ 

7. นางสาววไิลวรรณ  ยิง่นอก 
8. นายวนิยั  นานอก 
9. นายธวชัชยั  นามโครต 

          
 มีหนา้ท่ี  ก ากบัหอ้งสอบแทนกรรมการก ากบัหอ้งสอบท่ีไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีกรรมการกลางมอบหมาย
และใหร้อรับค าสัง่ปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีหอ้งกลุ่มงานบริหารวชิาการ  ระหวา่งเวลา 08.45 -09.30 น.  
 
        ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งตามค าสัง่น้ี  ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยผูก้  ากบัหอ้งสอบ พ.ศ.  2506 
 
                        สัง่ ณ วนัท่ี  3  กรกฎาคม   พ.ศ.  2557 
                                                                                

                          
                      (นายประจกัษ ์ ธีรพงศธร) 

                   ผูอ้  านวยการโรงเรียนพิมายวทิยา 


