
 
 

คาํสั&งโรงเรียนพิมายวทิยา 

ที& 184/2559 

เรื&อง  แต่งตั8งกรรมการดาํเนินการสอบระหวา่งภาค   ภาคเรียนที& 1   ปีการศึกษา 2559   

 

  ดว้ยโรงเรียนไดก้าํหนดใหมี้การสอบระหวา่งภาค   ภาคเรียนที& 1   ปีการศึกษา  2559     สาํหรับนกัเรียน 

ชั8นมธัยมศึกษาปีที& 1-3  ในวนัที& 23 , 25 สิงหาคม  พ.ศ. 2559  ชั8นมธัยมศึกษาปีที& 4 -6 ในวนัที& 22 ,24 ,26  สิงหาคม  

พ.ศ. 2559  เพื&อใหก้ารสอบดงักล่าวดาํเนินไปดว้ยความเรียบร้อยโรงเรียนจึงแต่งตั8งกรรมการดาํเนินการสอบดงันี8  

 

1. คณะกรรมการอาํนวยการและที1ปรึกษา 

         1. นายวฒิุชยั  หวงัออ้มกลาง                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียน                        ประธานกรรมการ 

         2. นายสมาน  ชูมี                                       รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                  รองประธานกรรมการ 

         3. นายสินทบ  พระทอง                             รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                  กรรมการ 

         4. นายไพร  ร่มเยน็               รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                  กรรมการ 

         5. นางสาวเบญจวรรณ  จินดาฤทธิW             รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน                   กรรมการ 

         6. นายอดุลย ์ สิงห์พิมาย                            ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน                กรรมการ 

         7. นางสมบูรณ์  หอยมุกข ์                         ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน                กรรมการ 

         8. นางสาวรสลิน  วชัรพาณิชย ์                 ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน                 กรรมการ 

         9. นายกิตติศกัดิW   รัตนจนัทร์                      ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ 

             มีหนา้ที&  ใหค้าํปรึกษา กาํกบั ติดตาม การดาํเนินการสอบใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและเกิดผลดี 

บรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

2. คณะกรรมการกลาง 

         1. นางสาวสุภาวดี  กิตติวศิิษฎ ์                 หวัหนา้      

         2. นายวรีจินต ์ นาคะนิเวศน ์                    กรรมการกลาง  ม. 1 

         3. นายธีรนนัท ์ นามเสริมศรี                    กรรมการกลาง  ม. 2    

         4. นายศิลปชยั  อ่วมวงษ ์                          กรรมการกลาง  ม. 3 

         5. นายเจียมศกัดิW   ชนะคา้                          กรรมการกลาง  ม. 4 

         6. นายสมชาย  คล่องชอบ                         กรรมการกลาง  ม. 5     

         7. นายสรวชิญ ์ ลาํเลียง                             กรรมการกลาง  ม. 6 

         8. นางสาวศรีทอง  ยอดประทุม                ประชาสมัพนัธ์   

         9. นางวรีวรรณ  หมั&นรักษา             ประชาสมัพนัธ์ 

        10. นางศศิรินทร์  อติวฒันอ์งักรู                กรรมการ 

        11. นางสาวพชัรี  นาคา              กรรมการ 

               มีหนา้ที&  ตรวจรับ-ส่ง ขอ้สอบ กระดาษคาํตอบ และดูแลความเรียบร้อยในการดาํเนินการสอบ 
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3. คณะกรรมการกาํกบัห้องสอบ 

 

ชั8น   หอ้งสอบที& กรรมการกาํกบัหอ้งสอบ 

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 

422 

421 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

228 

227 

226 

นางสาวนนัทพชัร์  สุขประทีปศิลป์  

นางอมรรัตน ์ พพูิมาย 

นางสมศรี  นิยมสุข  

นางจรูญ  ธรรมประชา  

นางสุวมิล  กลิ&นโพธิW กลาง  

นางกลัยารัตน ์ อินทร์คาํนอ้ย  

นางสุกลัญา  ศรีสวสัดิW  

นายสุกิจ  ปานวชัราคม  

นางรัตนาวดี  สิงห์พิมาย  

นางนิชาภา  ลาดกระโทก  

นายสรชยั  จงกล  

นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง 

นางเกษมศรี  เชาวว์วิฒัน ์

นางศศิธร  พระทอง  

นางอจัฉราพร  เกตุกระทุ่ม   

นางสาวอรอุมา  แกว้กลา้  

นางสุวรีย ์ ขอพิมาย 

นางกมลพทัธ์  โด่งพิมาย  

นางสาวมินตรา   คา้คล่อง 

นางสาวอุไรรัตน ์  เปาทุย 

นางวรรณี  อมติัรัตนะ  

นางสุนิภา  ตั8งกอ้งเกียรติ  

นางอารยา  รอดพิพฒัน ์ 

นางสาววรรณิศา  ดีมา  

นายสมเกียรติ  สุขสมยั  

นายมุนินทร์  ปิดตาโส  

นางสาวสาวติรี  แกว้เก่ง  

นางสาวรมณภทัร  เหลือสุข  

นางสาวพวงทิพย ์ แซ่พวั  

นางพนารัตน ์ มะลิงาม  

นายอมรพนัธ์  โสวรรณา  

นางประทีป  เวงสูงเนิน  

นางวลิาวรรณ์  พฒันกลุ 

นางสาวโสภา  สุรัยรัตน ์ 

นายนริศสนัต ์  ลิศนนัท ์

นางจิตร์นภา  อุดมผล  

นายณฐัสร  ขาวสุข  

นายชวลิต   แสนคาํ 

นายวนัชยั   กลา้หาญ 

นางสาวธนชัชา  สีเหลือง 

นางกิม  ตรัยศิลานนัท ์

นางสาวศนัธิวา  ชั8นกลาง 

นางสาวศศิธร  นพรัตน ์

นายพีรวฒิุ  ขอบแกว้ 

นางสมจิตต ์ ดาวไธสง 

นางสาวลภสัรดา  ทรงประโคน 

นางสาวสุทธนุช   ชั&งทองมะดนั 

นายศุภกิจ  ชิวพิมาย 

นางสาวอาจารี   เมี8ยนพิมาย 

นางสาวภทัรชา  สุขสบาย 

นางวนิดา  ศรีนุชศาสตร์ 

นางสาวสุมาลย ์  ทะวาปี 

นางสาวธนาภรณ์   สวนดง 

นางณฏัฐาวดี  เรืองพมิาย 

นางสาวพอใจ   สาํราญ 

นางสาวดารากร  มาแสง 

นางสาวชนญัญชิดา   ชูตระกลู 

นางสาวชุติมา  ลดันอก  

นายณฐัวฒิุ  อารมณ์เพียร  

นายปองวขิญ ์ ศรีพิริยกลุ  

นางสาวอลิษา  อุตรดิษฐ ์ 

นางสาววรรณมณี  โพธิพนัไม ้ 

นางอุมาพร  พาละเอน  

นายนุกลู  กระชบักลาง 

นายธนวฒัน ์ ธีรพงศธร  

นายภมร  นามสนัเทียะ 

นางระพีพรรณ  ดวงใจ  

ไกรจิตร์  อมติัรัตนะ  

นางสาวสุชาดา  สินปรุ  

นายระพีพฒัน ์  วนาภรณ์ 

นางสาวนิภาพร ภกัดี  

นางสาวสุฑามาศ   เมี8ยนกลาง 

นางสาวสณัห์ฤทยั   อยูโ่ยธา 

นายบณัฑิต  เหล่าเจริญ  

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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ชั8น              หอ้งสอบที& กรรมการกาํกบัหอ้งสอบ 

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 

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 

422 

421 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

131 

132 

133 

134 

135 

212 

213 

214 

215 

216 

นายเชษฐพงษ ์ ผึ8งทอง  

นางจิราภา  ภิญโย  

นางรัศมี  สุขเกษม  

นางสายฝน  ศิริทรัพย ์ 

นางอุบลพรรณ  สิทธิถาวร  

นางภสัสร  สตัยซื์&อ  

นางพรทนา  แขพิมาย  

นางรัตนา  หา้วหาญ  

นางสาวสุชาดา  ปัทมเจริญ  

นางสาวสดใส  สุขสุทธิW   

นายสมศกัดิW   รักกศุล  

นางมยรีุ  วงศส์วสัดิW อาภา  

นางสาวสายพิณ  ทอนสูงเนิน 

นางสาวถิรนนัท ์ แซ่เอี8ยว  

นางกาญจนา  นรินยา  

นายอนุศาสน ์ พิณพิมาย  

นางสาวทวริชา  พิมเสน  

นางเมทินี  สินชุม  

นายอนุชิต   อารมณ์เพียร 

นางสาวจาริณี  ฤทธิW พนัธ์ม่วง  

นางสาวสุทิน  ฝ่ายนา  

นางประวณีา  ใจเยน็  

นางบลัลงัก ์ ตาสี  

นายสุพชยั  พพูิมาย  

นางเบญจวรรณ  คล่องชอบ  

นายจรัญ  เขม็พมิาย  

นางนงลกัษณ์  ผายพิมาย  

นางสาวปิยะมาศ  พยคัฆเดช  

นางศิริลกัษณ์  มนสัการ  

นางทศันีย ์ รอดกลาง  

นางสาวพิชญสิ์นี  พวงจนัทร์  

นางนนัทน์ภสั  เชิดฉาย  

นายวทิยา  บุญโยธา  

นายพฒิุพฒัน ์ อติวฒัน ์

 นายศุภณฐั  มุ่งผลกลาง   

นายสมพร  บุญประมวล  

นางสุวรรณา  วโิรจน ์ 

นางสาวกญัจนพร  ยวนกระโทก  

นางสาวณทัรียา   พวงพมิาย  

นางสาวสุจิตรา  กาสสกลุ  

นายบวรพงศกร  ชมทว ี

นางปาริยา  พงษนิ์ยะกลุ  

นายธีรศิลป์  นิยมสุข  

นายประมวล  โตโคกสูง  

นายไพฑูรย ์ สตัยซื์&อ 

นางสาวภทัริยา  ทองยา 

นางลดัดาวลัย ์ รักกศุล  

นางวรกมล  ยางกลาง  

นางนนัทก์าต ์ แสงรัศมี  

นางสาววณีา  วดักลาง 

นางสาวพิรัสวดี  เขมววิธิ  

นางสุรัส  สายโต  

นายอภิชาติ  อินจนัทึก  

นายธีระศกัดิW   อินยาพงษ ์ 

นางมาลยัพร  เอื8อสุวรรณ 

นายสมพล  ระวงังาน 

นายกมัปนาท  ศรีคทันาม 

นางอมรา  มานะดี 

นายสนิท  แกว้หนองแสง 

นางสาวศิริพร  เทพสุรินทร์ 

นางสาวบุณฑริกา วชัรไชยคุปต ์

นายจาํลอง  กลิ&นโพธิW กลาง 

นายเศรษฐ ์ ผายพิมาย 

นายภาณุวฒัน ์ เผยฤทยั 

นางประทุมทิพย ์ พงศน์รินทร์ 

นางสาวทศันา  พูท่อง 

นายพรพิพฒัน ์ รัตนสิ์งห์ 

นางสาวโสภา  อรุณใหม่ 

นางอรสา  โสวรรณา 

นางยพุิน  สืบประยงค ์

นางรุ่งทิพย ์ โด่งพิมาย 

นายอนิวฒัน ์ โมเหลก็ 
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ชั8น              หอ้งสอบที& กรรมการกาํกบัหอ้งสอบ 

6/6 

6/7 

6/8 

6/9 

6/10 

6/11 

6/12 

6/13 

6/14 

217 

228 

227 

226 

225 

224 

223 

222 

122 

นายทองเหลือ  เชิดฉาย 

นางทิพพา  แกว้หนองแสง  

นายบรรจง  หมอกเ็ป็น  

นางสาวพชัรนนัท ์ กลุวรพสิิษฐ ์ 

นางกลัยา  ศรีนอก  

นางสาวกลัยารัตน ์ กาศเกษม  

นายรขต  วรรณศิลปะ  

 นายไพโรจน์  แสงสวา่ง  

นายคุณาวฒิุ  บุญมาก  

นายภิรลิน  ชินตู ้

นายบญัชา  ปะโมทะโก 

นายณฐัภูมิ  ฐานวสิยั 

นายสุรชยั โชติกลาง 

นางสุวมิล  พนัธุ์แสง  

นางชรัณรัตน ์ บุญชุ่ม 

นางมธาว ี วรรณศิลปะ 

นางยพุิน  ชํ&าชอง  

นางสาวชีวรัตน ์ ชํ&าชอง 

 

 มีหนา้ที&    กรรมการกาํกบัหอ้งสอบ หมายเลข 1  ดูแลและสาํรวจรายชื&อนกัเรียนเขา้แถวที&หนา้เสาธง  

หมายเลข 2  รับขอ้สอบภาคเชา้เวลา  08.30 น.  ภาคบ่าย เวลา 12.40 น.    และกาํกบัหอ้งสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

การกาํกบัหอ้งสอบ  

    

4.   คณะกรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง 

 

วนัที& กรรมการกาํกบัหอ้งสอบสาํรอง 

22  , 24 , 26 

สิงหาคม   

พ.ศ. 2559   

1. นางสาวธนาภรณ์  สวนดง 

2. นายภมร  นามสนัเทียะ 

3. นายระพีพฒัน ์ วนาภรณ์ 

4. นางสาวณทัรียา  พวงพิมาย  

5. นางสาวสณัห์ฤทยั  อยูโ่ยธา 

6. นายชวลิต  แสนคาํ 

7. นายวนัชยั  กลา้หาญ 

8. นางสาวพอใจ  สาํราญ 

9. นางสาวชนญัญชิดา ชูตระกลู 

10. นางสาวสุฑามาศ  เมี8ยนกลาง 

11. นางสาวมินตรา  คา้คล่อง 

12. นางณฏัฐาวดี เรื&องพิมาย 

13. นางสาวสุทธนุช  ชั&งทองมะดนั 

14. นางสาวอุไรรัตน ์ เปาทุย 

23 , 25  สิงหาคม   

พ.ศ. 2559   

1. นายภิรลิน  ชินตู ้

2. นายบญัชา  ปะโมทะโก 

3. นายอนุชิต  อารมณ์เพยีร 

4. นางสาวศิริพร  เทพสุรินทร์ 

5. นายอนิวฒัน ์ โมเหลก็ 

6. นายณฐัภูมิ  ฐานวสิยั 

22-26 สิงหาคม   

พ.ศ. 2559   

1. นายอนุวฒัน ์ ทาํไถ  

2. นายเฉลย  รัตนสิงห์   

3. นางสาววนัวสิาข ์ แมก๊พิมาย 

4. นายกฤติเมธ  เมืองศกัดา 

5. นางสาวจีรนนัท ์ งูพิมาย 

6. นางสาววรัิจฉรา  แถมกลาง 

          

 มีหนา้ที&  กาํกบัหอ้งสอบแทนกรรมการกาํกบัหอ้งสอบที&ไม่มาปฏิบติัหนา้ที& ตามที&กรรมการกลางมอบหมาย

และใหร้อรับคาํสั&งปฏิบติัหนา้ที&ที&หอ้งกลุ่มงานบริหารวชิาการ  ระหวา่งเวลา 08.45 -09.30 น.  

 

        ใหผู้ที้&ไดรั้บแต่งตั8งตามคาํสั&งนี8   ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยผูก้าํกบัหอ้งสอบ พ.ศ.  2506 

 

                        สั&ง ณ วนัที&   28  สิงหาคม   พ.ศ.  2559 

 

 

                      (นายวฒิุชยั  หวงัออ้มกลาง) 

                     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนพมิายวทิยา 


