
๖

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายวรา  สามนทา

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายสมนึก  เอมพรหม

เจ้าหน้าทีก่องกลาง

นางวลัย  สีดา
นางศศิภัทร  วิไลรัตน์

นางเนตรนภิศ  มั่นเจริญศิริ

นางสาวไพจิตรี  เผือกเนียม
นายธเนศ  นิยมเดช

นางสาวจุฑารัตน์  อัสถิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายธีรศักด์ิ  บุญธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายวสันต์  ต้นโพธิ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายสมภพ  พินิจ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวมณี  ศรีจันทร์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางบุญเยื้อง  ตรงต่อกิจ (แม่บ้าน)

นางสาวสุรีรัตน์  ตรงต่อกิจ (แม่บ้าน)

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบ
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๖๒๑

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘



๗

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๑ ๖๒๒ ๑.๑ ตอน ๑ ๒๖ นางสาวชุติกาญจน์ กล่ินทับ นางสรวงสมร รัตนวิบูลย์

๒ ๖๒๓ ๑.๑ ตอน ๒ ๒๕ นายสมชัย พันธุพ์ยัคฆ์ นางชญาภา อินทพันธ์

๓ ๖๒๔ ๑.๒ ตอน ๑ ๒๔ นางสาวดรุณี วิจารณ์พล นางสุณี ศรีประภา

๔ ๖๒๕ ๑.๒ ตอน ๒ ๒๓ นางอมรรัตน์ มุนินทร นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี

๕ ๖๒๖ ๑.๓ ตอน ๑ ๒๖ นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช นางสาวกรุณา ประทานชัย

๖ ๖๒๗ ๑.๓ ตอน ๒ ๒๕ นางสาวพัชรา โทนแจ้ง นางสมฤทัย จีนด้วง

๗ ๖๓๒ ๑.๔ ตอน ๑ ๒๔ นางเสาวรส ข าม่วง นางธัญชนก มีพยุง

๘ ๖๓๓ ๑.๔ ตอน ๒ ๒๓ นางมัลลิกา สุกายะ นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร์

๙ ๖๓๔ ๑.๕ ตอน ๑ ๒๓ นางดวงรัตน์ ข่ายสุวรรณ นางสาวพนมพร ชมภูพาน

๑๐ ๖๓๕ ๑.๕ ตอน ๒ ๒๓ นายมงคล ไศลวรากุล นางศมนพนัช สามารถ

๑๑ ๖๓๖ ๑.๖ ตอน ๑ ๒๔ นางสาววนิดา สุขใจ นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์

๑๒ ๖๓๗ ๑.๖ ตอน ๒ ๒๕ นายอนุสรณ์ จันทวงศ์ นางสาวณัฐธิดา อุทกัง

๑๓ ๖๓๘ ๑.๗ ตอน ๑ ๒๕ นางเนาวรัตน์ ศิริวัฒน์ นางสาวดุริยา พิพัฒน์พงศธร

๑๔ ๖๔๑ ๑.๗ ตอน ๒ ๒๕ นางสาวศุภักษร บุตรพรหม นางวิมลวรรณ คนึงเหตุ

๑๕ ๖๔๒ ๑.๘ ตอน ๑ ๒๑ นางสาวสมนา นรัตถรักษา นายวชิรพงศ์ พูลเกษร

๑๖ ๖๔๓ ๑.๘ ตอน ๒ ๒๑ นางสุปราณี ธาดาภาคย์ นางอรอานันท์ บุญรอด

๑๗ ๖๔๔ ๑.๙ ตอน ๑ ๑๘ นางวาสนา กันแตง นายวิฑูรย์ เต๋มา

๑๘ ๖๔๕ ๑.๙ ตอน ๒ ๑๗ นายเติมศักด์ิ ดวงบุษย์ นางสุนันท์ พลับเทีย่ง

๑๙ ๖๔๖ ๑.๑๐ ตอน ๑ ๒๑ นางนิสานาถ ดีเทอดเกียรติ นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์

๒๐ ๖๔๗ ๑.๑๐ ตอน ๒ ๒๐ นายสันทัด คงเนตร นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง

๒๑ EP ๑ ๑.๑๑ ตอน ๑ ๑๕ นายบัณฑิตย์ ธรรมเสถียร นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์

๒๒ EP ๒ ๑.๑๑ ตอน ๒ ๑๔ Mr. Evan  Bagshaw นางสาวสมศรี สวนเศรษฐ

๒๓ EP ๓ ๑.๑๒ ตอน ๑ ๑๕ นางสาวจันทิมา ทองแฟง นางยุพา สมบุญมี

๒๔ EP ๔ ๑.๑๒ ตอน ๒ ๑๖ Ms. Estella  Bolay-og นายก าพล เนตรเชย

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๑       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๖๒๑

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑ ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒



๘ แก้ไขเพิม่เติม

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นางสาวธัญญรัตน์  บุญธัญกรณ์

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายพงฤทธิ ์ เทพคุณ

เจ้าหน้าทีก่องกลาง

นายสุรสิทธิ ์ ทองเล็ก

นายโฆษิต  พุม่อยู่

ว่าที ่ร.ต.ประทีป  พึง่ศรีศัย

นางนงนุช  เมืองช้าง

นายกัมปนาท  สุขนิตย์
นางจุฬาลักษณ์  อธิวาส

นางสุพัตรา  พิมพ์กะภีร์

นายภัทรพล  จันทรสุข

นางอรพิน สุขคณา

นายภุชงค์  ยาดี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายนิติชัย  มีจันทร์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวมนัสนันท์  จันทร์วงศ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
นางสาวนภาพรรณ  ทรัพย์ผล (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายณัฎฐนันท์  รพีนิพนธ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายอนุชิต  จันทร์ย้อย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวพัชรินทร์  ค าปวนสาย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสุนทร  แสนสีลา (แม่บ้าน)

นางอิน  นุภาพ (แม่บ้าน)

บัญชีแสดงการจดัห้องสอบและผู้ก ากับการสอบ
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๔๓๒ (Conference)

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘



๙ แก้ไขเพิม่เติม

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๑ ๓๒๒ ๒.๑ ตอน ๑ ๒๕ นายชูรัฐ พันธุจ์ันทร์ นางกฤษณา ศิริวัฒน์

๒ ๓๒๓ ๒.๑ ตอน ๒ ๒๕ นางพรเพ็ญ อ่อนช่างเหล็ก นางศศิวิมล นาคบุรี

๓ ๓๒๔ ๒.๒ ตอน ๑ ๒๕ นางสาวชุติมา นาคสกุล นายพิเนต เม่นค า

๔ ๓๒๕ ๒.๒ ตอน ๒ ๒๕ นายช านาญ เปตามะนัง นางอนุกูล แม้นเหมือน

๕ ๓๒๖ ๒.๓ ตอน ๑ ๒๖ นายดุสิต แพงน้อย นายพิษณุ ยัญทิพย์

๖ ๓๒๗ ๒.๓ ตอน ๒ ๒๕ นางรพีพร สุขใจ นายสุวัฒน์ สัตย์ซ่ือ

๗ ๓๒๘ ๒.๔ ตอน ๑ ๒๕ นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ นายอดิเรก แก้วจ ารัส

๘ ๓๓๑ ๒.๔ ตอน ๒ ๒๔ นางภควรรณ อ่ าอ่วม นางลักษณี โมราสุข

๙ ๓๓๒ ๒.๕ ตอน ๑ ๒๕ นางเกศสุคนธ์ เขียวสอาด นางกาญจนา ธรรมอัน

๑๐ ๓๓๓ ๒.๕ ตอน ๒ ๒๔ นางนราวรรณ พันธุแ์ก้ว นางปรารถนา  มีสุข

๑๑ ๓๓๔ ๒.๖ ตอน ๑ ๒๖ นางสาววัชรีย์ นักร า นางวรฉัน พึง่ม่วง

๑๒ ๔๓๓ ๒.๖ ตอน ๒ ๒๕ นางธัญญรัตน์ เต๋มา นางประภาพร จันทร์ฉาย

๑๓ ๓๑๔ ๒.๗ ตอน ๑ ๒๕ นางพัชรี วงศ์สว่าง นางศิริกุล แสงสุวรรณ 

๑๔ ๔๓๕ ๒.๗ ตอน ๒ ๒๕ นางภริตพร พึง่ไชย นายอนุสรณ์ มีสุข

๑๕ ๔๓๖ ๒.๘ ตอน ๑ ๒๖ นายณัฎฐวัฒน์ จันทรโท นางสาวจงกลนี มีมงคล

๑๖ ๔๓๗ ๒.๘ ตอน ๒ ๒๕ นางสาวประภัสสร เขมะวานิช นายธีรภัทร บัวเขียว

๑๗ ๔๓๘ ๒.๙ ตอน ๑ ๑๘ นางพิศมัย ทองทัพ นายยุทธนา อยู่ป้อม

๑๘ ๔๔๑ ๒.๙ ตอน ๒ ๑๘ นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์ นางสาวนาทญา ขุดปิน่

๑๙ ๔๔๒ ๒.๑๐ ตอน ๑ ๒๐ นางทองพิศ ขวัญบุญจันทร์ นางสาวพับภา เถื่อนด้วง

๒๐ ๔๔๓ ๒.๑๐ตอน ๒ ๒๐ นางสาวพรลลลิภัทร์ คงเทศน์ นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์

Mr. Robert  Dailey

Mr. Diboh Bless  Buma๒๑ ๔๒๖

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง

๒.๑๑ ๓๐

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑ ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๒        การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๔๓๒ (Conference)

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

๒๒ ๔๒๕ ๒.๑๒ ๓๑

นายสายชล พยอมหอม

นางอุไรวรรณ ตาสาย



๑๐

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นางประทุมทิพย์  พุกละมุน

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายอโณชัย  พุม่สอาด

เจ้าหน้าทีก่องกลาง

นางสุรภี  รักษ์ก าปัน่
นางวรรณดี  กุลนาฑล  

นางศิริรัตน์  ศรีพยัคฆ์

นางสาวนพวรรณ  ทับทิมทอง

นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ

นายอดิศักด์ิ  จันทะคุณ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายสราวุฒิ  คงนุ่น (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายติณณภพ  ชัยชนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวสุดารัตน์  นาคม่วง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
นายวิชยุตม์  เหล่ากอ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายกิติพันธ์  บุญปัน (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวชลธิชา  มั่นนวล (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางบัวหลวง  อรรถมาส (แม่บ้าน)

นางถนอม  ปัทมะเสวี (แม่บ้าน)

นายอภิชาติ  เถื่อนกูล

นางพิกุล  ค าภีระปา

นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๓๑๗

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบ



๑๑

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๑ ๒๓๑ ๓.๑ ตอน ๑ ๒๕ นางเสาวจี เสาร์สุข นางนิศาชล ทุง่โพธิแดง

๒ ๒๓๒ ๓.๑ ตอน ๒ ๒๕ นายอภิชาติ อนุเทศ นายชูพันธ์ ด่านไพบูลย์

๓ ๒๓๓ ๓.๒ ตอน ๑ ๒๔ นางสาวพิมทอง อิ่นแก้ว นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย

๔ ๒๓๔ ๓.๒ ตอน ๒ ๒๔ นางเกศรินทร์ คันธมาลา นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล

๕ ๒๓๕ ๓.๓ ตอน ๑ ๒๕ นางอุบล ธรรมสอน นายนพพร พัชรชมพู

๖ ๒๓๖ ๓.๓ ตอน ๒ ๒๔ ว่าที ่ร.ต.วันเสด็จ สุขใจ นางสาวอรสา พุม่ไม้

๗ ๒๓๗ ๓.๔ ตอน ๑ ๒๖ นางสาวนารีรัตน์ พินทอง นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ

๘ ๒๔๑ ๓.๔ ตอน ๒ ๒๕ นายธีรพล ม่วงปัทม์ นางสุมาลัย รอดบาง

๙ ๒๔๒ ๓.๕ ตอน ๑ ๒๓ นางอโณทัย ชื่นใจชน นายวีระ จุมพุก

๑๐ ๒๔๓ ๓.๕ ตอน ๒ ๒๑ นางอัญชนา สงวนศรี นางเพ็ญนภา วรเลิศ

๑๑ ๒๔๔ ๓.๖ ตอน ๑ ๒๔ นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร นายสมศักด์ิ เทียบตา

๑๒ ๒๔๕ ๓.๖ ตอน ๒ ๒๓ นางสาวเยาวดี ภัสสร นางสรัญญา ไฝทอง

๑๓ ๒๔๖ ๓.๗ ตอน ๑ ๒๓ นางสาวชนกานต์ ทรดล นางเกศินี สุทธิ

๑๔ ๒๔๗ ๓.๗ ตอน ๒ ๒๒ นางสาวชรินทร์ธรณ์ ง้ิวลาย นายรังสรรค์ จันทรสุข

๑๕ ๓๓๕ ๓.๘ ตอน ๑ ๒๓ นางพรสวรรค์ ศรีภิรมย์ นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน

๑๖ ๓๓๖ ๓.๘ ตอน ๒ ๒๑ นางสาวกนิสรา มากงาม นางแววดาว เลิกนุช

๑๗ ๓๓๗ ๓.๙ ตอน ๑ ๑๙ นางศิริพร งามนิกุลชลิน นางสุจิตรา เสนานุช

๑๘ ๓๓๘ ๓.๙ ตอน ๒ ๑๘ นางสมมาศ ปัน้เพชร นางนิชาภา พุม่ทอง

๑๙ ๓๔๑ ๓.๑๐ ตอน ๑ ๑๙ นางพัชรินทร์ สมฤทัย นางสาวมลชยา หวานชะเอม

๒๐ ๓๔๒ ๓.๑๐ ตอน ๒ ๑๙ นายจรูญ เถื่อนกูล ว่าที ่พ.ต. สาธิต อธิวาส

๒๒ ๓.๑๒ ๒๙ นางเปรมปราณี เทียบตา๔๑๕ Mr. Rowell  Domingo

Mr. Alexis  Bertulfoนางเบญจมาศ

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑ ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๓        การสอบปลายภาคเรียนที ่๒    ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๓๑๗

สอบวันที ่ ๓ , ๖   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

๒๑ ๓.๑๑ ๒๙ ทุง่โพธิแดง๔๑๓



๑๒

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายสาโรจน์  อยู่บ้านคลอง

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายพงษ์ศักด์ิ  มาเกตุ

เจ้าหน้าทีก่องกลาง
นางเนตรนภิศ  มั่นเจริญศิริ

นางสาวไพจิตรี  เผือกเนียม
นายธเนศ  นิยมเดช

นายบัณฑิตย์  ธรรมเสถียร

นายก าพล  เนตรเชย

นางวลัย  สีดา
นางศศิภัทร  วิไลรัตน์

นายสมภพ  พินิจ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวมณี  ศรีจันทร์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวจุฑารัตน์  อัสถิ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายธีรศักด์ิ  บุญธรรม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายวสันต์  ต้นโพธิ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางบุญเยื้อง  ตรงต่อกิจ (แม่บ้าน)

นางสาวประยงค์  คนคล่อง (แม่บ้าน)

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบ
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๖๒๑

สอบวันที ่ ๒ , ๕ , ๙   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘



๑๓

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๑ ๖๒๒ ๔.๑ ตอน ๑ ๒๕ นางสรวงสมร รัตนวิบูลย์ นางสาวชุติกาญจน์ กล่ินทับ

๒ ๖๒๓ ๔.๑ ตอน ๒ ๒๓ นางชญาภา อินทพันธ์ นายสมชัย พันธุพ์ยัคฆ์

๓ ๖๒๔ ๔.๒ ตอน ๑ ๒๕ นางสุณี ศรีประภา นางสาวดรุณี วิจารณ์พล

๔ ๖๒๕ ๔.๒ ตอน ๒ ๒๕ นางสาวธีรารัตน์ ทองงามดี นางอมรรัตน์ มุนินทร

๕ ๖๒๖ ๔.๓ ตอน ๑ ๒๕ นางสาวกรุณา ประทานชัย นางมาลัยสวรรค์ สุนเกตุทรัช

๖ ๖๒๗ ๔.๓ ตอน ๒ ๒๔ นางสมฤทัย จีนด้วง นางสาวพัชรา โทนแจ้ง

๗ ๖๓๒ ๔.๔ ตอน ๑ ๒๕ นางธัญชนก มีพยุง นางเสาวรส ข าม่วง

๘ ๖๓๓ ๔.๔ ตอน ๒ ๒๕ นางสาวนิตยา เอี่ยมทองอินทร์ นางมัลลิกา สุกายะ

๙ ๖๓๔ ๔.๕ ตอน ๑ ๒๕ นางสาวพนมพร ชมภูพาน นางดวงรัตน์ ข่ายสุวรรณ

๑๐ ๖๓๕ ๔.๕ ตอน ๒ ๒๕ นางศมนพนัช สามารถ นายมงคล ไศลวรากุล

๑๑ ๖๓๖ ๔.๖ ตอน ๑ ๒๕ นางสาวอาภาภรณ์ ธาดาภาคย์ นางสาววนิดา สุขใจ

๑๒ ๖๓๗ ๔.๖ ตอน ๒ ๒๔ นางสาวณัฐธิดา อุทกัง นายอนุสรณ์ จันทวงศ์

๑๓ ๖๓๘ ๔.๗ ตอน ๑ ๒๔ นางสาวดุริยา พิพัฒน์พงศธร นางเนาวรัตน์ ศิริวัฒน์

๑๔ ๖๔๑ ๔.๗ ตอน ๒ ๒๕ นางวิมลวรรณ คนึงเหตุ นางสาวศุภักษร บุตรพรหม

๑๕ ๖๔๒ ๔.๘ ตอน ๑ ๑๘ นายวชิรพงศ์ พูลเกษร นางสาวสมนา นรัตถรักษา

๑๖ ๖๔๓ ๔.๘ ตอน ๒ ๒๐ นางอรอานันท์ บุญรอด นางสุปราณี ธาดาภาคย์

๑๗ ๖๔๔ ๔.๙ ตอน ๑ ๑๙ นายวิฑูรย์ เต๋มา นางวาสนา กันแตง

๑๘ ๖๔๕ ๔.๙ ตอน ๒ ๒๓ นางสุนันท์ พลับเทีย่ง นายเติมศักด์ิ ดวงบุษย์

๑๙ ๔.๑๐ ตอน ๑

๒๐ ๔.๑๐ตอน ๒

๒๑ ๔๓๓ ๔.๑๑ ตอน ๑ ๒๑ นางสาวพรรณธิภา บุญศิลป์ นางนิสานาถ ดีเทอดเกียรติ

๒๒ ๔๓๔ ๔.๑๑ตอน ๒ ๒๒ นางสาวสมศรี สวนเศรษฐ นายสันทัด คงเนตร

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง
ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๔      การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

Mr. Herve Banette

๓๕

๔.๑๒ ๓๑

ชนบดีเฉลิมรุ่ง

๒๓ ๔๒๖ นางยุพา สมบุญมี

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๖๒๑

สอบวันที ่ ๒ , ๕ , ๙   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

๖๔๖ นางสาวอภิวัลย์ มาสชรัตน์ นางเสาวลักษณ์



๑๔

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายธีรเดช  มั่นยุติธรรม

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นางอนัญญา  แก้วพินิจ

เจ้าหน้าทีก่องกลาง
นางสุพัตรา  พิมพ์กะภีร์

นายภัทรพล  จันทรสุข

นายสุรสิทธิ ์ ทองเล็ก

นายโฆษิต  พุม่อยู่

ว่าที ่ร.ต.ประทีป  พึง่ศรีศัย

นางอรพิน สุขคณา
นางสาวนภาพรรณ  ทรัพย์ผล (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายณัฎฐนันท์  รพีนิพนธ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายอนุชิต  จันทร์ย้อย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวพัชรินทร์  ค าปวนสาย (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายภุชงค์  ยาดี (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายนิติชัย  มีจันทร์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวมนัสนันท์  จันทร์วงศ์ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวสุรีรัตน์  ตรงต่อกิจ (แม่บ้าน)

นางมาลัย    สุขเหมือน (แม่บ้าน)

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๕       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบ

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๒๓๘

สอบวันที ่ ๒ , ๕ , ๙   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘



แก้ไขเพิม่เติม

๑๕

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ #REF!

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๑ ๒๓๑ ๕.๑ ตอน ๑ ๒๔ นางกฤษณา ศิริวัฒน์ นายชูรัฐ พันธุจ์ันทร์

๒ ๒๓๒ ๕.๑ ตอน ๒ ๒๕ นางศศิวิมล นาคบุรี นางพรเพ็ญ อ่อนช่างเหล็ก

๓ ๒๓๓ ๕.๒ ตอน ๑ ๒๕ นายพิเนต เม่นค า นางสาวชุติมา นาคสกุล

๔ ๒๓๔ ๕.๒ ตอน ๒ ๒๖ นางอนุกูล แม้นเหมือน นายช านาญ เปตามะนัง

๕ ๒๓๕ ๕.๓ ตอน ๑ ๒๕ นายพิษณุ ยัญทิพย์ นายดุสิต แพงน้อย

๖ ๒๓๖ ๕.๓ ตอน ๒ ๒๔ นายสุวัฒน์ สัตย์ซ่ือ นางรพีพร สุขใจ

๗ ๒๓๗ ๕.๔ ตอน ๑ ๒๕ นายอดิเรก แก้วจ ารัส นางเกล้าฟ้า จันทรศิริ

๘ ๒๔๑ ๕.๔ ตอน ๒ ๒๖ นางลักษณี โมราสุข นางภควรรณ อ่ าอ่วม

๙ ๒๔๒ ๕.๕ ตอน ๑ ๒๗ นางกาญจนา ธรรมอัน นางเกศสุคนธ์ เขียวสอาด

๑๐ ๒๔๓ ๕.๕ ตอน ๒ ๒๕ นางปรารถนา  มีสุข นางนราวรรณ พันธุแ์ก้ว

๑๑ ๒๔๔ ๕.๖ ตอน ๑ ๒๕ นางวรฉัน พึง่ม่วง นางสาววัชรีย์ นักร า

๑๒ ๒๔๕ ๕.๖ ตอน ๒ ๒๓ นางประภาพร จันทร์ฉาย นางธัญญรัตน์ เต๋มา

๑๓ ๓๑๔ ๕.๗ ตอน ๑ ๒๔ นางศิริกุล แสงสุวรรณ นางพัชรี วงศ์สว่าง

๑๔ ๒๔๖ ๕.๗ ตอน ๒ ๒๓ นายอนุสรณ์ มีสุข นางภริตพร พึง่ไชย

๑๕ ๒๔๗ ๕.๘ ตอน ๑ ๒๑ นางสาวจงกลนี มีมงคล นายณัฎฐวัฒน์ จันทรโท

๑๖ ๓๓๑ ๕.๘ ตอน ๒ ๒๔ นายธีรภัทร บัวเขียว นางสาวประภัสสร เขมะวานิช

๑๗ ๓๓๒ ๕.๙ ตอน ๑ ๑๙ นายยุทธนา อยู่ป้อม นางพิศมัย ทองทัพ

๑๘ ๓๓๓ ๕.๙ ตอน ๒ ๒๑ นางสาวนาทญา ขุดปิน่ นางพิมพ์ภัทรา ธนัชพุฒิพัฒน์

๑๙ ๓๓๔ ๕.๑๐ ตอน ๑ ๑๑ นางสาวพับภา เถื่อนด้วง นางทองพิศ ขวัญบุญจันทร์

๒๐ ๓๓๕ ๕.๑๐ ตอน ๒ ๒๘ นายเฉลิมเกียรติ ชัยศิรินวกาญจน์ นางสาวพรลลลิภัทร์ คงเทศน์

๒๑ ๓๓๖ ๕.๑๑ ตอน ๑ ๒๐ นางนงนุช เมืองช้าง นายสายชล พยอมหอม

๒๒ ๓๓๗ ๕.๑๑ ตอน ๒ ๑๙ นายกัมปนาท สุขนิตย์ นางนิชาภา พุม่ทอง

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒

นางจุฬาลักษณ์ อธิวาส Ms. Mary  Benliro

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑

๒๓ ๔๒๕ ๕.๑๒ ๒๒

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๕      การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๒๓๘

สอบวันที ่ ๒ , ๕ , ๙   มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘



๑๖

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

หัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นายสมยศ  ศรีพยัคฆ์

รองหัวหน้าผู้ก ากับการสอบ นางลักษมี  จันทร์เวชศิลป์

เจ้าหน้าทีก่องกลาง

นางศิริรัตน์  ศรีพยัคฆ์

นางสาวนพวรรณ  ทับทิมทอง

นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ

นางสุรภี  รักษ์ก าปัน่
นางวรรณดี  กุลนาฑล  

นายวิชยุตม์  เหล่ากอ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายกิติพันธ์  บุญปัน (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวชลธิชา  มั่นนวล (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายอดิศักด์ิ  จันทะคุณ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายสราวุฒิ  คงนุ่น (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นายติณณภพ  ชัยชนะ (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)

นางสาวสุดารัตน์  นาคม่วง (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)
นางอิน  นุภาพ (แม่บ้าน)

นางสุนทร  แสนสีดา (แม่บ้าน)

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๖       การสอบปลายภาคเรียนที ่๒     ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๒๔๘

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบ

สอบวันที ่ ๙ , ๑๑ , ๑๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘



๑๗

เอกสารแนบท้ายค าส่ังที่ ๔๖/๒๕๕๘

ห้อง อาคาร ระดบัชั้น จ านวน

๖.๑ ตอน ๑ ๒๕ นางนิศาชล ทุง่โพธิแดง นางเสาวจี เสาร์สุข

๖.๑ ตอน ๒ ๒๕ นายชูพันธ์ ด่านไพบูลย์ นายอภิชาติ อนุเทศ

๖.๒ ตอน ๑ ๒๖ นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย นางสาวพิมทอง อิ่นแก้ว

๖.๒ ตอน ๒ ๒๕ นางกิ่งแก้ว บรรลุผลสกุล นางเกศรินทร์ คันธมาลา

๖.๓ ตอน ๑ ๒๓ นายนพพร พัชรชมพู นางอุบล ธรรมสอน

๖.๓ ตอน ๒ ๒๒ นางสาวอรสา พุม่ไม้ ว่าที ่ร.ต.วันเสด็จ สุขใจ

๖.๔ ตอน ๑ ๒๕ นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ นางสาวนารีรัตน์ พินทอง

๖.๔ ตอน ๒ ๒๖ นางสุมาลัย รอดบาง นายธีรพล ม่วงปัทม์

๖.๕ ตอน ๑ ๒๔ นายวีระ จุมพุก นางอโณทัย ชื่นใจชน

๖.๕ ตอน ๒ ๒๓ นางเพ็ญนภา วรเลิศ นางอัญชนา สงวนศรี

๖.๖ ตอน ๑ ๒๔ นายสมศักด์ิ เทียบตา นางสิริลักษณ์ โพธิบุตร

๖.๖ ตอน ๒ ๒๔ นางสรัญญา ไฝทอง นางสาวเยาวดี ภัสสร

๖.๗ ตอน ๑ ๒๕ นางเกศินี สุทธิ นางสาวชนกานต์ ทรดล

๖.๗ ตอน ๒ ๒๕ นายรังสรรค์ จันทรสุข นางสาวชรินทร์ธรณ์ ง้ิวลาย

๖.๘ ตอน ๑ ๒๐ นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน นางพรสวรรค์ ศรีภิรมย์

๖.๘ ตอน ๒ ๒๗ นางแววดาว เลิกนุช นางสาวกนิสรา มากงาม

๖.๙ ตอน ๑ ๑๕ นางสุจิตรา เสนานุช นางศิริพร งามนิกุลชลิน

๖.๙ ตอน ๒ ๑๖ นางสมปอง เรืองยศจันทนา นางสมมาศ ปัน้เพชร

๖.๑๐ ตอน ๑ ๑๒ นางสาวมลชยา หวานชะเอม นางพัชรินทร์ สมฤทัย

๖.๑๐ตอน ๒ ๒๔ ว่าที ่พ.ต. สาธิต อธิวาส นายจรูญ เถื่อนกูล

๖.๑๑ ตอน ๑ ๒๐ นายอภิชาติ เถื่อนกูล นางเบญจมาศ ทุง่โพธิแดง

๖.๑๑ ตอน ๒ ๑๙ นางพิกุล ค าภีระปาวงค์ นางเปรมปราณี เทียบตา

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๑

บัญชีรายชือ่ผู้ก ากับการสอบประจ าห้อง

๑๒ ๔๒๔ ๖.๑๒ ๓๓

ผู้ก ากับการสอบคนที ่๒

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่๖      การสอบปลายภาคเรียนที ่๒   ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ศูนย์ก ากับการสอบ ห้องพักครู ๒๓๘

สอบวันที ่ ๙ , ๑๑ , ๑๓   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘

นางสาวรุ่งทิวา เทิดสิทธิกุล Mr. Timthy  Woodhouse
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