
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ที่ ๒๔๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
.........................................................................................  

เพ่ือให้กำรสอบกลำงภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน โรงเรียนจึงก ำหนดให้ด ำเนินกำรสอบ
กลำงภำคเรียนดังนี้ 

ก ำหนดวันสอบ ม.๒, ๓, ๖ : วันที่   ๒๕, ๒๗  ธันวำคม  ๒๕๖๐ 
ม.๑, ๔, ๕ : วันที่   ๒๖, ๒๘  ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ก ำหนดกำรจัดข้อสอบ    ครูประจ ำวิชำจัดข้อสอบบรรจุซองให้เสร็จสิ้น ภำยในวันที่   ๒๒  ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นำยพูลศักดิ์  จิตสว่ำง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๑.๒ นำงสิริกร   วัฒนธัญญำกำร รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยพยนต์  สังข์ส ำรำญ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๑.๔ นำยไพศำล  สำยนุ้ย  ครู คศ.๒    กรรมกำร 
๑.๕ นำงสำยชล  มัคคำรมณ์ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๑.๖ นำงจุฑำมำศ นุชนำถ  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวศุภลักษณ์ ครุฑคง  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๑.๘ นำงกรกมล  มินมุนินทร์ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๑.๙ นำงสำวก ำไลทิพย์ เสมสง่ำ  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๑.๑๐ นำยธำนินทร ์ ศรีลิโก  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๑.๑๑ นำยนิรุต ิ  ศรีดำวเรือง ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๑.๑๒ นำงสำวปัทมำ หิรัณย์สมบัติกุล ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๑.๑๓ นำยสุทธิพงศ์ โฉมศรี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

มีหน้ำที ่อ ำนวยกำรและควบคุมดูแลให้กำรสอบ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและถูกต้องตำมระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน  
 
 
 
 
 

/๒. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบและพิมพ์รำยงำนผลกำรเรียน... 



๒ 
 

๒. คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบและพิมพ์รำยงำนผลกำรเรียน 
๒.๑ นำงนิตยำ   คงสนิท  ครู คศ.๒  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒ นำงสำววรวรรณ  เงินชูกุล  ครู คศ.๒            รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓ นำงสำวธมลธร  เห็นประเสริฐ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๒.๔ นำงสำวทัศนียำ  สุแพง  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำน กรรมกำร 
๒.๕ นำงสำวภัคพิชำ  กล้ำหำญ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๒.๖ นำงสำวอนรรฆวี  เรืองมำลัย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๒.๗ นำงสำวจีรยำภรณ ์  ถำวรกุล  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร  
๒.๘ นำยณรงค์ศักดิ์   แก้วบุญ  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่๑.  ตรวจข้อสอบและแจ้งคะแนนสอบรำยวิชำให้ครูประจ ำวิชำ 
 ๒.  พิมพ์ผลกำรเรียนเพื่อให้ครูที่ปรึกษำแจ้งผู้ปกครองนักเรียน 

๓. คณะกรรมกำรอำคำรสถำนที่ 
๓.๑  นำงสิริกร  วัฒนธัญญำกำร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร

 ๓.๒  นำยสง่ำ  แก้วค ำแสน   ครู คศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
 จัดส่ง-เก็บข้อสอบบริเวณ ๑  

๓.๓  นำงเดือนเพ็ญ หล้ำสอน  นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่ 
 ๓.๔  นำงบุญม ี  มะลิวัลย์   นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่ 

จัดส่ง-เก็บข้อสอบบริเวณ ๒  

๓.๕  นำยสุรสิทธิ ์ จริยรังสีรัตนำ    นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่  

๓.๖  นำยธวัธชัย อำภำศิลป์  นักกำรภำรโรง  เจ้ำหน้ำที่ 

มีหน้ำที ่๑. อ ำนวยกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ห้องสอบ แก่คณะกรรมกำร และผู้เข้ำสอบให้เรียบร้อย 

๒. จัดส่งข้อสอบ-เก็บข้อสอบเข้ำโกดังข้อสอบ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรกองกลำง 

๔. คณะกรรมกำรอำหำรและเครื่องดื่ม 

๔.๑  นำงสิริกร  วัฒนธัญญำกำร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนกรรมกำร 
๔.๒  นำงจันทินี  สง่ำพงษ์   ครู คศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
๔.๓  นำงดวงฤด ี บุตรงำม   ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
๔.๔ นักกำรภำรโรงทุกคน 

มีหน้ำที ่  อ ำนวยควำมสะดวกเครื่องดื่ม ให้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 

 

 

/๕. คณะกรรมกำรกองกลำง… 
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๕. คณะกรรมกำรกองกลำง 
๕.๑ กรรมกำรกองกลำง  ม.๑ (ห้องโสตฯ ๖๓๕) 

๕.๑.๑ นำงผกำนันท์  ใบศรี  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
๕.๑.๒ นำยวิฑูรย์   ศรีผดุง  ครูผู้ช่วย   รองประธำนกรรมกำร 
๕.๑.๓ นำงสำวพฤฒิสิญจน ์ ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๑.๔ นำงสำวสุวด ี  ธนวรำนิช ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๑.๕ นำงทักษิณำ      เสริมศรี  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๑.๖ นำงสำวลดำวัลย ์  ประโมจนีย์ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๑.๗ นำงมำลีษำ  วีรภัทร์  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๑.๘ นำงสำวเฉลิมชนม ์ ฉันทวีพร ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๑.๙ นำยพรพรรษ  อัมพรพฤติ ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๑.๑๐ นำงสำวสุภำวรรณ          จันทร์กระจ่ำง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕.๑.๑๑ นำยธนพล  กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕.๑.๑๒ Mr.Rommuel  Evangelista ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๑.๑๓ Mr.Daniel    Collins  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๑.๑๔ นำยวิทย์ธพร  อ่อนสมจิตร นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

 ๕.๑.๑๕ นำยธนภัทร  แก้วทรำย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๑.๑๖ นำยธนพรรษ  ศิลำ  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

 ๕.๑.๑๗ นำงสำววิรำวรรณ มำกแก้ว  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๑.๑๘ นำงสำวทยิตำ  นิ่มกลัด  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๑.๑๙ นำยสรวง  ทรงจ ำลอง นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

๕.๒ กรรมกำรกองกลำง  ม.๒ (ห้องนำฏศิลป์ ตึก ๑) 
๕.๒.๑  นำยบรรพต  ไมตรีจิตต์ ครู คศ.๒  ประธำนกรรมกำร 
๕.๒.๒  นำงดุษฎี     พันทะแสน ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 
๕.๒.๓  นำงมำลีษำ  วีรภัทร์  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๒.๔ นำงสำวอุทุมพร  พจนวิชัย ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๒.๕ นำงปริญญรัตน ์  พลวิชัย  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๕.๖ นำยธนพล  กัณหสิงห์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
๕.๒.๗   Mr.Kendrick  Nolasco ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
๕.๒.๘   Miss Joy  Bangthamai ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
๕.๒.๙  Miss Chen  Naijia  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๒.๑๐ นำยภำณุภัทร  ชิดสุข  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๑นำงสำวปัญชนิต  วิริยะสุข  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

/๕.๒.๑๒ นำงสำวกญัฐิกำ... 
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๕.๒.๑๒ นำงสำวกัญฐิกำ  จันทร์เชย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๓ นำยเอกพันธ์  สัจจำนุรักษ์ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๔ นำงสำวสุภำภรณ ์ เชิดชูงำม นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๕ นำยพันธกำนต์  พรำหมณกุล นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๖ นำงสำวอรุณี  พันธุ์ใจธรรม นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๒.๑๗ นำงสำวกัลยำณ ี  รัตแมต  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

๕.๓ กรรมกำรกองกลำง  ม.๓ (ห้องโสตฯ ๖๓๕) 

๕.๓.๑ นำงสำวณัทฐพัชร ์  เจียมทะวงษ์ ครู คศ.๒  ประธำนกรรมกำร 
๕.๓.๒ นำงสำวชนิตำ  ชำญนอก ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 
๕.๓.๓ นำงชชัสรัญ  มีศิริ  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๓.๔ นำยวิจิตร   พุ่มประดับ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๓.๕ นำงสำวพฤฒิสิญจน ์ ไทยเจริญสุข ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๓.๖ นำงสำวสว่ำงจิต  โค้วบุญงำม ครู คศ.๒  กรรมกำร  
๕.๓.๗  Mr.Calvin   Conley  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
๕.๓.๘  Mr. Joel    McGruder ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๓.๙ Miss Ngoni  Namate ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 

 ๕.๓.๑๐ นำยพลวัฒน์  อยู่ดี  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
  ๕.๓.๑๑ นำยวัชรพัทธ์  หำญสมัย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

๕.๓.๑๒ นำยพงศธร  รุ่งโรจน์  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๓.๑๓ นำงสำวใกล้รุ่ง  ยั่งยืน  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๓.๑๔ นำยสุรินทร  สุทธิกุลสมบัติ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๓.๑๕ นำยอนุสรณ์  ชินกลำง  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๓.๑๖ นำยวันเฉลิม  ปู่ซึ้ง  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

๕.๔ กรรมกำรกองกลำง  ม.๔ (ห้องคหกรรม ๔๑๒) 
๕.๔.๑ นำงจันทิน ี  สง่ำพงษ์  ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
๕.๔.๒ นำงสำวอุทุมพร  พจนวิชัย ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 
๕.๔.๓ นำงวำรุณี   ล ำยอง  ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๔.๔ นำงปรินดำ  ไทยข ำ  ครู คศ.๒  กรรมกำร  
๕.๔.๕ นำงศุทธิน ี  นิวำศะบุตร ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๔.๖ นำงอังคเรศ  อิทธิปำทำนันท์ ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๔.๗ นำงดุษฎี     พันทะแสน ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๔.๘ นำงสำวโชติมำศ  เกตุรัตน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 

/๕.๔.๙ Mr.Kendrick… 



๕ 
 

๕.๔.๙ Mr.Kendrick  Nolasco ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๔.๑๐ Miss Chen  Naijia  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๔.๑๑ Miss Joy  Bangthamai ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๔.๑๒ นำยภำณุภัทร  ชิดสุข  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร  
๕.๔.๑๓ นำงสำวปัญชนิต  วิริยะสุข  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๔.๑๔ นำยเอกพันธ์  สัจจำนุรักษ์ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๔.๑๕ นำยพันธกำนต์  พรำหมณกุล นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๔.๑๖ นำงสำวสุภำภรณ ์ เชิดชูงำม นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร  
๕.๔.๑๗ นำงสำวกัญฐิกำ  จันทร์เชย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๔.๑๘ นำยวันเฉลิม  ปู่ซึ้ง  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

๕.๕ กรรมกำรกองกลำง  ม.๕   (ห้องปกครอง ตึก๘) 
๕.๕.๑ ว่ำที่ร.ต.ปริญญำ  ตำแจ่ม  ครู คศ.๑  ประธำนกรรมกำร

 ๕.๕.๒ นำงชชัสรัญ  มีศิริ  ครู คศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
๕.๕.๓ นำยวิจิตร   พุ่มประดับ ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๕.๔ นำงชชัพร   แก้วค ำแสน ครู คศ.๓  กรรมกำร 
๕.๕.๕ นำงสำวสว่ำงจิต  โค้วบุญงำม ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๕.๖ นำงสำวจำรุนันท์  หงสกุล  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๕.๗ นำงอัษฎำ   จันทะพรหม ครู คศ.๒  กรรมกำร 
๕.๕.๘ นำงสำวชนิตำ  ชำญนอก ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๕.๙ นำงสุพรรณนำภรณ์ พ่ึงพัฒน์  ครู คศ.๑  กรรมกำร 
๕.๕.๑๐ Mr. Joel    McGruder ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
๕.๕.๑๑ Mr.Calvin   Conley  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๕.๑๒ Miss Ngoni  Namate ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
๕.๕.๑๓ นำงสำวใกล้รุ่ง  ยั่งยืน  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๕.๑๔ นำยพลวัฒน์  อยู่ดี  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร  
๕.๕.๑๕ นำยอนุสรณ์  ชินกลำง  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๕.๑๖ นำงสำวอรุณี  พันธุ์ใจธรรม นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๕.๑๗ นำงสำวณัฐธิดำ  พ่ึงนุ่ม  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๕.๑๘ นำยสุรินทร  สุทธิกุลสมบัติ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
 
 
 
 

/๕.๖ กรรมกำรกองกลำง  ม.๖... 



๖ 
 

๕.๖ กรรมกำรกองกลำง  ม.๖ (ห้องปกครอง ตึก๘) 

๕.๖.๑ นำยสง่ำ   แก้วค ำแสน ครู คศ.๓  ประธำนกรรมกำร
 ๕.๖.๒ นำยพรพรรษ  อัมพรพฤติ ครู คศ.๑  รองประธำนกรรมกำร 

๕.๖.๓ นำยอัครัตน์  ไชยสำป  ครู คศ.๒  กรรมกำร 
 ๕.๖.๔ นำงอังคเรศ  อิทธิปำทำนันท์ ครู คศ.๒   กรรมกำร 

๕.๖.๕ นำยวิฑูรย์   ศรีผดุง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
 ๕.๖.๖ Mr.Daniel    Collins  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร   

๕.๖.๗ Mr.Rommuel  Evangelista ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร  
๕.๖.๘ นำยวิทย์ธพร  อ่อนสมจิตร นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๙ นำยธนพรรษ  ศิลำ  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๐ นำงสำววิรำวรรณ มำกแก้ว  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๑ นำงสำวทยิตำ  นิ่มกลัด  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๒ นำยธนภัทร  แก้วทรำย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๓ นำยวัชรพัทธ์            หำญสมัย นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๔ นำงสำววรฉัตร  จิตตนุมำต นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
๕.๖.๑๕ นำยสรวง  ทรงจ ำลอง นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 

มีหน้ำที ่๑. จัดท ำและปิดป้ำยแสดงห้องสอบและเลขท่ีนั่งหน้ำห้องสอบ     
  ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ และเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรสอบ     
  ๓. จ่ำยข้อสอบให้ผู้ก ำกับกำรสอบ ก่อนเริ่มท ำกำรสอบ ๑๐ นำที      
  ๔. รับและตรวจทำนกระดำษค ำตอบ   

 ๕. น ำส่งกระดำษค ำตอบให้แผนกตรวจข้อสอบ 
 ๖. รวบรวมข้อสอบที่สอบเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมกำรจัดส่ง-เก็บข้อสอบ เก็บเข้ำโกดังข้อสอบเก่ำ  

  ๗. รวบรวมบัญชี รับ-ส่ง กระดำษค ำตอบ และ ข้อสอบรำยวิชำละ  ๑   ฉบับ ส่งกลุ่มบริหำรวิชำกำร       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /๖.คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ…



๗ 
 

๖. คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
๖.๑ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๑ 

ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 
๑ ๖๖๒ ๑/๑ ๑-๓๑ ๓๑ นำยโกศล สุขประเสริฐ นำยอ ำพล   นิลสระค ู
๒ ๖๖๓ ๑/๒ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำววรัญญำ วีระวัฒนวงศ์ นำยทัตสนัน                                แวงวรรณ  
๓ ๖๖๔ ๑/๓ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำวแสงระวี ชำญปรีชำ นำงอนัญญำ   เบญจมำภำ 

๔ ๖๖๕ 
๑/๑ ๓๒-๓๙(๘) 

๓๐ นำงสำวสุมิตรำ          คณะแพง นำยคมกริช   อินนะไชย ๑/๒ ๓๒-๔๓(๑๒) 
๑/๓ ๓๒-๔๑(๑๐) 

๕ ๖๖๖ ๑/๔ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำวสุชญำ จ ำปำแก้ว นำงสำววัชรินทร์   ฉิมมุจฉำ 
๖ ๖๖๗ ๑/๕ ๑-๓๑ ๓๑ นำยพีรสิน อำจเอี่ยม นำยจักรพงศ์   จ ำปำยงค ์
๗ ๖๖๘ ๑/๖ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำววรวรรณี คงชำตรี นำยกัมพล   นนทมิตร 

๘ ๖๕๘ 
๑/๔ ๓๒-๔๒(๑๑) 

๓๒ นำงดวงฤดี บุตรงำม นำงสำวจุฬำลักษณ ์      เจรญิสุวัฒโนทัย ๑/๕ ๓๒-๔๑(๑๐) 
๑/๖ ๓๒-๔๒(๑๑) 

๙ ๖๕๗ ๑/๗ ๑-๒๗ ๒๗ นำยสุธี  ภำระหันต์ นำงสำวจิณณวัตต์   ขวัญสมบัติสมำน 
๑๐ ๖๕๖ ๑/๘ ๑-๒๗ ๒๗ นำยอัครัตน์ ไชยสำป นำงสำวศุภิสรำ   เพ็งตรุษ 

๑๑ ๖๕๕ 
๑/๗ ๒๘-๓๘(๑๑) 

๒๖ นำงสำวพิมพ์ชนก พิมพ์พิจิตร นำยสุเมธ   ผ่ำนวงศ ์
๑/๘ ๒๘-๔๒(๑๕) 

๑๒ ๖๕๔ ๑/๙ ๑-๒๗ ๒๗ นำงสำวนำรีรัตน์ อำจเจริญ นำงสำวไอริน   จบศรี 
๑๓ ๖๕๓ ๑/๑๐ ๑-๒๘ ๒๘ นำงสำวณัชชำ เงินธรรม นำยอรรถชัย   แสนโคตร 
๑๔ ๖๕๒ ๑/๑๑ ๑-๓๐ ๓๐ นำงศศิธร อำรีพงษ์ นำงสำววรฉัตร   จิตตนุมำต 
๑๕ ๖๓๔ ๑/๑๒ ๑-๒๖ ๒๖ นำงนิตยำ วิลเลี่ยม นำงสำววิภำว ี   เรือนกุณำ 

/๖.๒ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ ม.๒...



๘ 
 

๖.๒ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๒ 
ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 

๑ ๑๕๓ ๒/๑ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำวสุกัญญำ    ฉิมพนำม นำงสำวพิมพ์พิจิตร         ไชยเจริญชัย 
๒ ๑๕๔ ๒/๒ ๑-๓๒ ๓๒ นำงสำวอภิญญำ   จันทสุรี นำยพฤศพงศ์            ไผทรัตน์ 
๓ ๑๕๕ ๒/๓ ๑-๓๒ ๓๒ นำงสำววิจิตรำ   สวัสดิ์โรจน ์ นำยศักดิ์นรินทร์            สูตรสุข 

๔  ๑๕๖ 
๒/๒ ๓๓-๔๔(๑๒) 

๒๘ นำยเอกสิทธิ์   อรุณธนปกรณ์ นำงสำวปศณี   พจนำ 
๒/๓ ๓๓-๔๘(๑๖) 

๕ ๑๕๗ ๒/๔ ๑-๓๓ ๓๓ นำงสำวนิตยำ   นวลศรีทอง นำงสำวพีรยำ            พืชเพียร 
๖ ๑๔๗ ๒/๕ ๑-๓๓ ๓๓ นำยธิติวัตร   ภักดีสุวรรณ์ นำงสำวชนกกมล           ลำภหลำย 

๗ ๑๔๖ 
๒/๔ ๓๔-๔๙(๑๖) 

๒๙ นำงสำวกนกกุล   นุชรำชวงษ ์ นำยณัฐพงษ ์                พิมพำ 
๒/๕ ๓๔-๔๖(๑๓) 

๘ ๑๔๕ ๒/๖ ๑-๓๓ ๓๓ นำยพีรสิน          อำจเอี่ยม นำยรภัทร            ขูรูรักษ์ 
๙ ๑๔๔ ๒/๗ ๑-๓๓ ๓๓ นำงทักษิณำ   เสริมศรี นำงสำวพัทธนันท์           อรณุศิริประเสริฐ 

๑๐ ๑๔๓ 
๒/๖ ๓๔-๔๙(๑๖) 

๓๒ นำยเชฎฐพันธุ์   ศรีวิลำศ นำงภธิรำรัช            นันต ิ
๒/๗ ๓๔-๔๙(๑๖) 

๑๑ ๑๒๓ 
๒/๘ ๑-๑๘(๑๘) ๑๘ 

นำงสำวลดำวัลย์   ประโมจนีย์ นำงสำวสุนิสำ            ขวัญนำง 
๒/๑๑ ๑-๙(๙) ๙ 

๑๒ ๑๒๔ ๒/๙ ๑-๒๔ ๒๔ นำยวีระ   ทองงำม นำยสุธีธร            รังสิมำหริวงศ ์
๑๓ ๑๒๕ ๒/๑๐ ๑-๒๔ ๒๔ นำงสำวกำญจนำ   ศรีลำชัย นำงศุทธินี            นวิำศะบุตร 

๑๔ ๑๒๗ 
๒/๙ ๒๕-๓๖(๑๒) 

๒๓ นำงปรินดำ   ไทยข ำ นำยปริญญำ            ลิ้มล ำเลิศกุล 
๒/๑๐ ๒๕-๓๕(๑๑) 

 
/๖.๓คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ ม.๓...



๙ 
 

๖.๓ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๓ 
ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 

๑ ๖๖๒ ๓/๑ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวมณีรัตน์      ตันโห นำงสำวกิตติพร            ฉันทลักษณ์ 
๒ ๖๖๓ ๓/๒ ๑-๒๖ ๒๖ นำงสำวจำรุนันท์      หงสกุล นำงสิริพร                   เทพมำ 
๓ ๖๖๔ ๓/๓ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวพรสุดำ      ไชยเทพำ นำงสำวสุภำวรรณ         จันทร์กระจ่ำง 
๔ ๖๖๕ ๓/๔ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวโชติมำศ              เกตุรัตน ์  นำงสำวศิริปำน            วันเพ็ชร 

๕ 
 

๖๖๖ 

๓/๑ ๓๑-๓๘(๘) 
๒๔ นำงชัชพร      แก้วค ำแสน นำยปิยชำติ                 มรกตคันโธ ๓/๓ ๓๑-๓๔(๔) 

๓/๔ ๓๑-๔๒(๑๒) 
๖ ๖๖๗ ๓/๕ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวพรพิมล     แก่นทับทิม นำยณัฐพร                  ปุ๋ยรักษำ 
๗ ๖๖๘ ๓/๖ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสุพรรณำภรณ์     พ่ึงพัฒน์ นำงอัชวรรณ                ลือชัย 

๘ ๖๕๘ 
๓/๕ ๓๑-๔๔(๑๔) 

๓๐ นำยมำรุต     วิศวพิพัฒน์ นำยศรำวุธ                   วงศ์สกุล 
๓/๖ ๓๑-๔๖(๑๖) 

๙ ๖๕๗ ๓/๗ ๑-๓๒ ๓๒ นำงสำวณัฏฐ์ธนัน     เมืองจันทร์ นำงสำวสุพรรณกัลยำ      คุปตินทร 
๑๐ ๖๕๖ ๓/๘ ๑-๓๒ ๓๒ นำงสำวสุวำที     ทองจีน นำงสำวณัฐธิดำ  พ่ึงนุ่ม 

๑๑ ๖๕๕ 
๓/๗ ๓๓-๔๘(๑๖) 

๓๐ นำงสำวเบญญำภำ     บุญกัณฑ์ นำงสำวกนิษฐำ             มุ่งประสิทธิชัย 
๓/๘ ๓๓-๔๖(๑๔) 

๑๒ ๖๕๔ ๓/๙ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำววิไลวรรณ     โยธำจันทร์ นำงสำวปำลิกำ             ทองเหลำ 
๑๓ ๖๕๓ ๓/๑๐ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวแพรวดำว     สลับส ี นำยชัยยำ          รัตนศรี 
๑๔ ๖๕๒ ๓/๑๑ ๑-๒๓ ๒๓ นำยสุรินทร  สุทธิกุลสมบัติ นำงสำวสุปรำณี   ส ำปัญโณ 

 

      /๖.๔คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ ม.๔...



๑๐ 
 

๖.๔ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๔ 

ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 

๑ ๔๒๒ ๔/๑ ๑-๓๖ ๓๖ นำงสำวพิมพ์พิจิตร          ไชยเจริญชัย นำงสำวสุกัญญำ           ฉิมพนำม 

๒ ๔๒๓ ๔/๒ ๑-๓๖ ๓๖ นำยพฤศพงศ์              ไผทรัตน์ นำงสำวอภิญญำ           จันทสุรี 

๓ ๔๒๔ ๔/๓ ๑-๓๓ ๓๓ นำยศักดิ์นรินทร์             สตูรสุข นำงสำววิจิตรำ             สวสัดิ์โรจน ์

๔ ๔๒๕ ๔/๔ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำวกัลยำณี   รัตแมต  นำยเอกสิทธิ์                อรณุธนปกรณ์ 
๕ ๔๕๑ ๔/๕ ๑-๓๕ ๓๕ นำงสำวพีรยำ                พืชเพียร นำงสำวนิตยำ              นวลศรีทอง 
๖ ๔๕๒ ๔/๖ ๑-๓๐ ๓๐ นำงสำวชนกกมล            ลำภหลำย นำยธิติวัตร                 ภักดีสุวรรณ์ 

๗ ๔๕๓ ๔/๗ ๑-๑๑ ๑๑ นำงปริญญรัตน์              พลวิชัย นำงสำวกนกกุล            นชุรำชวงษ ์
๘ ๔๔๕ ๔/๘ ๑-๒๕ ๒๕ นำยรภัทร              ขูรูรักษ์ นำงสำวกนิษฐำ            มุ่งประสิทธิชัย 

๙ ๔๒๗ ๔/๙ ๑-๔๐ ๔๐ นำงสำวพัทธนันท์           อรณุศิริประเสริฐ นำยปริญญำ                ลิ้มล ำเลิศกุล 

๑๐ ๔๔๑ ๔/๑๐ ๑-๓๘ ๓๘ นำงภธิรำรัช              นันติ Miss Tokiko               Katayama 
๑๑ ๔๔๒ ๔/๑๑ ๑-๒๖ ๒๖ นำยสุธีธร              รังสิมำหริวงศ ์ นำยวีระ                     ทองงำม 
๑๒ ๔๕๕ ๔/๑๒ ๑-๑๒ ๑๒ นำงสำวสุนิสำ                ขวัญนำง นำงสำวกำญจนำ          ศรีลำชัย 

 
 
 
 
 
 

/๖.๕คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ ม.๕..



๑๑ 
 

๖.๕ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๕ 

ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 
๑ ๘๒๒ ๕/๑ ๑-๓๑ ๓๑ นำงสำวกิตติพร   ฉันทลักษณ์ นำงสำวมณีรัตน์  ตันโห 
๒ ๘๒๓ ๕/๒ ๑-๒๘ ๒๘ นำงสิริพร   เทพมำ นำงสำวพรสุดำ  ไชยเทพำ 
๓ ๘๒๔ ๕/๓ ๑-๒๖ ๒๖ นำยณัฐพงษ์    พิมพำ นำงสำวสุปรำณี  ส ำปัญโณ 
๔ ๘๒๕ ๕/๔ ๑-๒๖ ๒๖ นำงสำวศิริปำน   วันเพ็ชร นำงสำวพรพิมล  แก่นทับทิม 

๕ ๘๒๖ ๕/๑๑ ๑-๒๐ ๒๐ นำยปิยชำติ   มรกตคันโธ นำยมำรุต  วิศวพิพัฒน์ 

๖ ๘๔๘ ๕/๕ ๑-๔๑ ๔๑ นำยณัฐพร   ปุ๋ยรักษำ นำงสำวเบญญำภำ  บุญกัณฑ์ 
๗ ๘๓๗ ๕/๖ ๑-๒๓ ๒๓ นำงอัชวรรณ   ลือชัย นำงสำวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์ 
๘ ๘๓๖ ๕/๗ ๑-๑๘ ๑๘ นำยศรำวุธ   วงศ์สกุล นำงสำวสุวำที  ทองจีน 

๙ ๘๓๕ ๕/๘ ๑-๓๒ ๓๒ นำงสำวสุพรรณกลัยำ   คุปตินทร นำงสำววิไลวรรณ  โยธำจันทร ์

๑๐ ๘๓๔ ๕/๙ ๑-๒๖ ๒๖ นำงสำวปศณี   พจนำ นำงสำวแพรวดำว  สลับส ี

๑๑ ๘๓๓ ๕/๑๐ ๑-๓๔ ๓๔ นำยพงศธร              รุ่งโรจน ์ นำยเชฎฐพันธุ์           ศรีวิลำศ 

๑๒ ๘๓๒ ๕/๑๒ ๑-๑๔ ๑๔ นำงสำวปำลิกำ   ทองเหลำ นำยชัยยำ  รัตนศรี 
 
 
 
 
 
 

/๖.๖ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ ม.๖...



๑๒ 
 

๖.๖ คณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ   ม.๖ 

ห้องสอบ สถำนที ่ ชั้น/กลุ่ม เลขที่ จ ำนวน ผู้ก ำกับกำรสอบ ผู้ก ำกับกำรสอบ 

๑ ๘๒๒ ๖/๑ ๑-๒๗ ๒๗ นำยอ ำพล  นิลสระค ู นำยโกศล    สุขประเสริฐ 
๒ ๘๒๓ ๖/๒ ๑-๒๗ ๒๗ นำงสำวสุวดี               ธนวรำนิช  นำงสำววรัญญำ          วีระวฒันวงศ์ 

๓ 
๘๒๔ 

 
๖/๑ ๒๘-๔๔(๑๗) 

๒๗ นำยจักรพงศ์  จ ำปำยงค์ นำงสำวแสงระวี          ชำญปรีชำ 
๖/๒ ๒๘-๓๗(๑๐) 

๔ ๘๒๕ ๖/๓ ๑-๒๗ ๒๗ นำยคมกริช  อินนะไชย นำงสำวสุชญำ            จ ำปำแก้ว 
๕ ๘๒๖ ๖/๔ ๑-๒๕ ๒๕ นำงสำวอนิสำ  ยงยืน นำยสุธี     ภำระหันต์ 
๖ ๘๒๗ ๖/๑๑ ๑-๑๔ ๑๔ นำงสำววัชรินทร์  ฉิมมุจฉำ นำงสำววรวรรณี         คงชำตรี 

๗ ๘๓๗ ๖/๕ ๑-๓๖ ๓๖ นำงสำววิภำว ี  เรือนกุณำ นำยทัตสนัน    แวงวรรณ 

๘ ๘๓๖ ๖/๖ ๑-๓๐ ๓๐ นำยกัมพล  นนทมิตร นำงศศิธร                  อำรีพงษ์ 

๙ ๘๓๕ ๖/๗ ๑-๒๔ ๒๔ นำงสำวจุฬำลักษณ์  เจริญสุวัฒโนทัย นำงสำวพิมพ์ชนก        พิมพ์พิจิตร 

๑๐ ๘๓๔ ๖/๘ ๑-๒๔ ๒๔ นำงสำวศุภิสรำ  เพ็งตรุษ นำงสำวนำรีรัตน์         อำจเจริญ 

๑๑ ๘๓๓ 
๖/๗ ๒๔-๔๑(๑๘) 

๒๔ นำยสุเมธ  ผ่ำนวงศ ์ นำงสำวจิณณวัตต์       ขวัญสมบัติสมำน 
๖/๘ ๒๕-๓๐(๖) 

๑๒ 
๘๓๒ 

 
๖/๙ ๑-๒๕ ๒๕ นำงอนัญญำ  เบญจมำภำ นำงดวงฤดี                บุตรงำม 

๑๓ ๘๔๒ ๖/๑๐ ๑-๒๕ ๒๕ นำงสำวไอริน  จบศรี นำงนิตยำ    วิลเลี่ยม 

๑๔ ๘๔๓ 
๖/๙ ๒๖-๓๙(๑๔) 

๒๖ นำงสำวเฉลิมชนม์  ฉันทวีพร นำงสำวณัชชำ            เงินธรรม 
๖/๑๐ ๒๖-๓๗(๑๒) 

๑๕ ๘๔๔ ๖/๑๒ ๑-๒๖ ๒๖ นำยอรรถชัย  แสนโคตร นำงสำวสุมิตรำ           คณะแพง 
/มีหน้ำที่๑. ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบของกำรสอบ... 



๑๓ 
 

มีหน้ำที ่๑. ให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกับกำรสอบ 
๒. อุปกรณ์สื่อสำรของผู้เข้ำสอบให้ปิดและวำงไว้ที่พ้ืนของโต๊ะผู้เข้ำสอบ 

๗. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ 
ให้ครูผู้สอนคำบสุดท้ำยของวันก่อนสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้นักเรียนจัดห้องสอบ ห้องสอบ

ใดที่มิได้มีกำรเรียนกำรสอน   มอบให้  กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป   ดูแลนักกำรภำรโรง   ให้ด ำเนินกำร  จัดห้อง
สอบให้มีโต๊ะ เก้ำอ้ี ตำมจ ำนวนผู้เข้ำสอบ เมื่อกำรสอบรำยวิชำสุดท้ำยเสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดโต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน เข้ำ
ห้องเรียนตำมปกติด้วย 

  ทัง้นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 

(นำยพูลศักดิ ์ จิตสว่ำง) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 


