
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนพิมำยวิทยำ 
ที่ 297/ 2557 

เรื่อง  แต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรสอบระหว่ำงภำค   ภำคเรียนที ่2   ปีกำรศึกษำ 2557   
 

         ด้วยโรงเรียนได้ก ำหนดใหม้ีกำรสอบระหว่ำงภำค  ภำคเรียนที่ 2   ปีกำรศึกษำ  2557     ส ำหรับ นักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ในวันที่ 12 ,14 มกรำคม พ.ศ. 2558  ช้ันมัธยมศึกษำปทีี่ 4 -6 ในวันที่ 9 ,13 ,15 มกรำคม  
พ.ศ. 2558  เพื่อให้กำรสอบดงักล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยโรงเรียนจึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนนิกำรสอบดังนี ้

 
1. คณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา 
         1. นำยวุฒิชัย  หวังอ้อมกลำง                       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                       ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงศิริลักษณ์  วิชยพงศ์                         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                  รองประธำนกรรมกำร 
         3. นำยสินทบ  พระทอง                             รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                  กรรมกำร 
         4. นำยไพร  ร่มเย็น               รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                   กรรมกำร 
         5. นำยสมำน  ชูมี                                       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                   กรรมกำร 
         6. นำยสมศักดิ์  บุญหนุน                           ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                กรรมกำร 
         7. นำงสมบูรณ ์ หอยมุกข์                          ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                กรรมกำร 
         8. นำยกิตติศักดิ์  รัตนจันทร ์                     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกิดผลดี 
บรรลุตำมวัตถุประสงค ์
 
2. คณะกรรมการกลาง 
         1. นำงสำวสุภำวดี  กิตติวิศิษฎ ์                  หัวหน้ำ      
         2. นำยวีรจินต ์ นำคะนเิวศน์                      กรรมกำรกลำง  ม. 1 
         3. นำยธีรนันท์  นำมเสริมศรี                     กรรมกำรกลำง  ม. 2    
         4. นำยศิลปชัย  อ่วมวงษ์                            กรรมกำรกลำง  ม. 3 
         5. นำยเจียมศักดิ ์ ชนะค้ำ                           กรรมกำรกลำง  ม. 4 
         6. นำยสมชำย  คล่องชอบ                         กรรมกำรกลำง  ม. 5     
         7. นำยสรวิชญ์  ล ำเลียง                             กรรมกำรกลำง  ม. 6 
         8. นำงสำวศรีทอง  ยอดประทุม                ประชำสัมพันธ ์  
         9. นำยสิทธิกร  พะวิขุณี                            กรรมกำร 
        10. นำงสำวพัชรี  นำคำ              กรรมกำร 
        11. นำงสำวดำรำกร  มำแสง             กรรมกำร 
         มีหน้ำที่  ตรวจรับ-ส่ง ข้อสอบ กระดำษค ำตอบ และดูแลควำมเรียบร้อยในกำรด ำเนินกำรสอบ 
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3. คณะกรรมการก ากับหอ้งสอบ 
 

ช้ัน   ห้องสอบที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
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 

 

นำยอดุลย์  สิงห์พิมำย 
นำยมุนินทร์  ปดิตำโส 
นำยทองเหลือ  เชิดฉำย 
นำยนุกูล  กระชับกลำง 
นำยวีระศักดิ์  ซ่ือเสมอ 
นำยปุญญวุฒิ  บุญยิ่ง 
นำยรังษี  มโนรัตน ์
นำงสำวสุธำสินี  สว่ำงศรี 
นำงนงลักษณ์  ผำยพิมำย 
นำงนิชำภำ  ลำดกระโทก 
นำยณัฐวุฒิ  อำรมณ์เพียร 
นำงสำวกัญจนพร  ยวนกระโทก 
นำงจิรำภำ  ภิญโย 
นำงจิตรน์ภำ  อุดมผล 
นำงสำวถิรนันท์  แซ่เอี้ยว 
นำยสมพร  บุญประมวล 
นำยไพฑูรย์  สัตย์ซ่ือ 
นำงวชิรำวัลย์  เชื้อไชย 
นำยบัณฑิต  เหล่ำเจรญิ 
นำงสำวสุทิน  ฝ่ำยนำ 
นำงสมศรี  นิยมสุข 
นำงสำวกิตติยำพร  สืบค้ำ 
นำงพนำรัตน์  มะลิงำม 
นำงสมจิตต์  ดำวไธสง 
นำยเศรษฐ์  ผำยพิมำย 
นำยพีรวุฒิ  ขอบแก้ว 
นำงปำริยำ  พงษ์นิยะกูล 
นำยพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร 
นำงรุ่งทิพย์  โด่งพิมำย 
นำยสำธิต  คู่พิมำย 
นำยอนุศำสน์  พิณพิมำย 
นำงสำวสุชำดำ  ปัทมเจริญ 
นำงสำวศุภลักษณ์  สดโคกกรวด 
นำยสนิท  แก้วหนองแสง 
นำยวิทยำ  บุญโยธำ 
นำงสำววลัยพร  ตรีไธสง 
นำยธนวัฒน์  ธีรพงศธร 
 

นำงสำวจำริณี  ฤทธิ์พันธ์ม่วง 
นำงประทุมทิพย์  พงค์นรินทร ์
นำงสำวพิชญ์สินี  พวงจันทร ์
นำยจ ำลอง  กล่ินโพธ์ิกลำง 
นำงสุวิมล  กล่ินโพธ์ิกลำง 
นำยณัฐสร  ขำวสุข 
นำงสำวอลิษำ  อุตรดิษฐ์ 
นำงสุวรรณำ  วิโรจน์ 
นำยสมพล  ระวังงำน 
นำงอมรรัตน์  พูพิมำย 
นำยธีระศักดิ์  อินยำพงษ ์
นำยจีรศักดิ์  บุญถงึ 
นำงประไพพรรณ  เปรื่องนำ 
นำยสมเกียรติ  สุขสมัย 
นำงศิริวรรณ  อินทรนอก 
นำยนริศสันต์  ลิศนนัท ์
นำงสำวอรอุมำ  แก้วกล้ำ 
นำงมำลัยพร  เอื้อสุวรรณ 
นำงสุวรีย์  ขอพิมำย 
นำงสำวศันทิวำ  ช้ันกลำง 
นำงมยุรี  วงศ์สวัสดิ์อำภำ 
นำงอัจฉรำพร  เกตุกระทุ่ม 
นำงเมทนิี  สินชุม 
นำยจำรึก  สินปรุ 
นำงประพิมพ์พรรณ  พสุเสถียร 
นำงนันทกำต์  แสงรัศม ี
นำงเบญจวรรณ  คล่องชอบ 
นำงอำรยำ  รอดพิพัฒน์ 
นำงศศิธร  พระทอง 
นำงอมรำ  มำนะดี 
นำงเนำวรัตน์  มโนรัตน ์
นำยสมศักดิ์  รักกุศล 
นำงรัตนำวดี  สิงห์พิมำย 
นำงกมลพัทธ์  โด่งพิมำย 
นำงอุบลพรรณ  สิทธิถำวร 
นำงศิริลักษณ์  มนัสกำร 
นำยธีรศิลป์  นิยมสุข 
 

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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ช้ัน              ห้องสอบที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

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 

นำงสำวสุพัตรำ  นำสะกำด 
นำงวิลำวรรณ์  พัฒนกุล 
นำยอมรพันธ์  โสวรรณำ 
นำงเยำวภำ  แคร่กระโทก 
นำงสำวเปรมจิตร  จำรย์ต ำรำ 
นำงสำววรรณิศำ  ดีมำ 
นำยสุรชัย  โชติกลำง 
นำงสำวชีวรัตน์  ช่ ำชอง 
นำงสำวจำรุวรรณ  เถื่อนกลำง 
นำงสำวศุกลภัทร  เชื่อมชิต 
นำงจรูญ  ธรรมประชำ 
นำงสำวยุวเรศ  แหไธสง 
นำงกำญจนำ  นรินยำ 
นำงสำวบัลลังก์  แสนเมือง 
นำงสำวพัชรนันท์  กุลวรพิสิษฐ์ 
นำงสำวชุติมำ  ลัดนอก 
นำยสวำท  โด่งพิมำย 
นำยอิทธิพงษ์  อยู่ศิรบิูรณ ์
นำงสุวิมล  พันธ์แสง 
นำยจักรกฤษณ์  ดำวไธสง 
นำงสำวเบญจวรรณ  จินดำฤทธิ์ 
นำยกฤติน  แนบกลำง 
นำยไพโรจน์  แสงสว่ำง 
นำยรัชชำนนท์  เคล้ำกระโทก 
นำงสำวพรสุดำ  ฮอพิมำย 
นำยคุณำวุธ  บุญมำก 
นำงอรสำ  โสวรรณำ 
นำงฐิรญำดำ  ระเบียบนำ 
นำงสำวสดใส  สุขสุทธิ์ 
นำยบวรพงศกร  ชมทว ี
นำงสำวพัชรี  ไชยบุรี 
นำงลัดดำวัลย์  รักกุศล 
นำยสนิท  แคร่กระโทก 
นำยบรรจง  หมอก็เปน็ 
นำยจรัญ  เข็มพิมำย 
นำงสำวนรินทร์ทำ  เนื่องมัจฉำ 
นำงสำวพิรัสวดี  เขมวิวิธ 
 

นำงนันทน์ภัส  เชิดฉำย 
นำงสำวสุภำภรณ์  ธรรมโหร 
นำงระพีพรรณ  ดวงใจ 
นำงสำววัลยำ  ขันใส 
นำงเกษมศรี  เชำว์วิวัฒน์ 
นำงอุมำพร  พำละเอน 
นำยศุภกิจ  ชิวพิมำย 
นำงสำวภัทริกำ  ทองยำ 
นำยรขต  วรรณศิลปะ 
นำงมธำวี  วรรณศิลปะ 
นำยเฉลิมพงษ์  ผลโกสุก 
นำงเพ็ญผกำ  นำคะนเิวศน ์
นำงสำววรรณมณี  โพธ์ิพันไม้ 
นำงสำวมุกรินทร์  ตันตระกูล 
นำงสุกัลญำ  ศรีสวัสดิ์ 
นำยเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง 
นำยไกรจิตร์  อมัติรัตนะ 
นำยสุกิจ  ปำนวัชรำคม 
นำยธงชัย  นิยมสุข 
นำงศิรีลักษณ์  รำยณะสุข 
นำยธนู  พงษ์พิมำย 
นำงประวีณำ  ใจเย็น 
นำงสำวธนัชชำ  สีเหลือง 
นำงรัตนำ  ห้ำวหำญ 
นำงภัสสร  สัตย์ซ่ือ 
นำงสำวพนิดำภำ  ชูตระกูล 
นำยสมศักดิ์  จักสูงเนิน 
นำงสำวมณีรัตน์  จงห่อกลำง 
นำงสำวอรุณี  อินทร์ค ำน้อย 
นำงกิม  ตรัยศิลำนันท ์
นำงสุนิภำ  ตั้งก้องเกียรติ 
นำงสำวโสภำ   อรุณใหม่ 
นำงวนิดำ  ศรีนุชศำสตร ์
นำยอภิชำติ  อินจันทึก 
นำงสำวพิชญำณ์  เหลือสุข 
นำงยุพิน  สืบประยงค ์
นำยยรรยง  ปัญญำ 
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ช้ัน              ห้องสอบที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

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 

นำงสำวสำวิตรี  แก้วเก่ง 
นำยอุเทน  มำนอก 
นำยอ ำนวย  ทวี 
นำงวรรณี  อมัติรัตนะ 
นำยสุรพงษ์  สุขเกษม 
นำงประทีป  เวงสูงเนิน 
นำงสำวปรัศนี  ผลนำ 
นำงสำวนันทพัชร์  สุขประทปีศิลป์ 
นำงวรกมล  ยำงกลำง 
 

นำงสำวรสลิน  วัชรพำณิชย์ 
นำงพรธนำ  ชูสูงเนิน 
นำยกัมปนำท  ศรคีัดนำม 
นำงสำวศุภรำนันท์  นำสะกำด 
นำงรัศมี  สุขเกษม 
นำงทิพพำ  แก้วหนองแสง 
นำงศศิรนิทร์  อติวัฒน์องักูร 
นำงสำวพวงทิพย์  แซ่พัว 
นำยสุพชัย  พูพิมำย 
 

 
 มีหน้ำที่    กรรมกำรก ำกับห้องสอบ หมำยเลข 1  ดูแลและส ำรวจรำยช่ือนักเรียนเข้ำแถวทีห่น้ำเสำธง  
หมำยเลข 2  รับข้อสอบภำคเช้ำเวลำ  08.30 น.  ภำคบ่ำย เวลำ 12.40 น.    และก ำกับห้องสอบใหเ้ป็นไปตำมระเบียบ 
กำรก ำกับห้องสอบ  
    
4.   คณะกรรมการก ากบัห้องสอบส ารอง 
 

วันที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบส ำรอง 

9,13.15 มกรำคม   
พ.ศ. 2558    

1. นำยวีระศักดิ์  ซ่ือเสมอ 
2. นำยปุญญวุฒิ  บุญยิ่ง 
3. นำงสำวสุภำภรณ์  ธรรมโหร 

4. นำยจีรศักดิ์  บุญถงึ 
5. นำงสำวกิตติยำพร  สืบค้ำ 
6. นำงสำวศุภลักษณ์  สดโคกกรวด 

 

7. นำงสำวเปรมจิตร  จำรย์ต ำรำ 
8. นำงสำวสุพัตรำ  นำสะกำด 
 

12,14 มกรำคม   
พ.ศ. 2558         

1. นำงสำวพัชรี  ไชยบุรี 
2. นำงสำวศุกลภัทร  เชื่อมชิต 
3. นำงสำวมุกรินทร์  ตันตระกูล 
4.นำงสำวยุวเรศ   แหไธสง 

5. นำยรัชชำนนท์  เคล้ำกระโทก 
6. . นำงสำวจำรุวรรณ  เถื่อนกลำง 
7. นำงสำวพรสุดำ  ฮอพิมำย 
 

8. นำงสำวปรัศนี  ผลนำ 
9. นำงสำวศุภรำนันท์  นำสะกำด
10. นำยกฤติน  แนบกลำง 
 

          
 มีหน้ำที่  ก ำกับห้องสอบแทนกรรมกำรก ำกับห้องสอบที่ไม่มำปฏบิตัิหน้ำที่ ตำมที่กรรมกำรกลำงมอบหมำย
และให้รอรบัค ำส่ังปฏิบตัิหน้ำที่ทีห่้องกลุ่มงำนบรหิำรวิชำกำร  ระหว่ำงเวลำ 08.45 -09.30 น.  
 
        ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำส่ังนี ้ ปฏิบตัิตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยผู้ก ำกับห้องสอบ พ.ศ.  2506 
 
                        ส่ัง ณ วันที ่ 18 ธันวำคม  พ.ศ.  2557 
                                                                                

                          
                                           (นำยวุฒิชัย   หวังอ้อมกลำง) 

                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิมำยวิทยำ 


