คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ ๔๑ / 256๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 256๒ ระดับสนามสอบ
..........................................................
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 3 กำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ 256๓ โดยประเมินนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับ
รายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็น
มาตรฐาน ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 256๒ ระดับสนามสอบ ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
1.2 นายสุนทรา หันชัยศรี
รองผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
1.3 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผอ.สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
1.4 นายสุปัน สุรันนา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุม่ การบริหารงานบุคคล
1.๕ นายอดิศักดิ์ ทวยลี
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1.๖ จ.อ.ไวกูล มะลิรส
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.๗ นางมยุรี ไชยโชติ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
1.๘ นางราตรี พูลพัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
๑.๙ นายประภวิษณุ์ จิตจักร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน
๑.๑๐ นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๑.๑๑ นางอาทิตยา บริพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
๑.๑๒ นายศักดิ์ชัย แสนโยธา
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง
ไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1๓ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ทุกคน
1.1๔ นายสวาส บุญอาษา
ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1๕ นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์
1.1๖ นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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1.1๗ นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ อำนวยการจัดสอบให้เป็นไปตามนโยบาย บริหารการจัดสอบ ให้คำปรึกษาในข้อเสนอแนะ
อำนวยความสะดวก ประสานงานการจัดสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
2. คณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ ดังนี้
2.1 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 1 อำเภอห้วยผึ้ง ประกอบด้วย
หัวหน้าสนามสอบ
ที่ โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
นายมนู ผันผ่อน
1 คาบงพิทยาคม

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ

กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นางพรรณี ประชาชัย

นางสาวอาริยา กรรณิการ์

น.ส.ฐิตริ ัตน์ อัครวิชิตวรกุล

2 คาหมุนผดุงเวทย์
3 บ้านหนองมะงง

นายณรงค์ กุลเกลีย้ ง

นางจตุพร แก้วมณ๊

นางชอบใจ วุฒิสาร

นางสาวรัชนีกร ชินคีรี

นายวรกฤต วราธีรโชค

นางมนเทียร เพิ่มขึน้

นางสาวอาภาภรณ์ วังชัย

นางผกามาศ ภูแสนใบ

4 บ้านคาม่วง
5 บ้านปลาขาว

ว่าที่ ร.ต.อารยะ สินธุโคตร

นางวิจิตร สงตลาด

นางสาวชุตปิ ภา โพธิพ์ ิฑูรย์

นายดานุวัฒธกุล ถึงคาภู

นางสาวรัชนิดา อุตะโม

นางพิกุลไทย ภูสนิท

นางสุณี คุณสุทธิ์

นางสาวผ่องพรรณ ไชยสินธุ์

6 ค่ายลูกเสือฯ
7 บ้านเหล่าสีแก้ว

นางสมฤดี จาเริญสาร

นางสมฤดี จาเริญสาร

นางประภัสสร นาสะอ้าน

นายควรินทร์ ทักษิโณ

นายชุมพล ศรีชมภู

นางสุขุมา ติงสะ

นางมัลลิกา รัตนมูล

นายณัฐวุฒิ แสบงบาล

8 ไค้นุ่นวิทยาพูน
9 อุปรีศรีวิทยา

นายพีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์

นางกรรณิการ์ ศรีใคร่นุ่น

นางสาวนิลวรรณ อัคติ

นายอริชัย ศรีราชา

นางสาวราไพ ไชยยนต์

นางบุญเลิศ เจนคจบ

นางสาวนริศรา บุง่ อุทุม

นายปิโยรส ยัพราช

10 บ้านผึง้
11 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6

นายเฉลียว โชติประเสริฐ

น.ส.พรศิรีย์ เจียมชัยภูมิ

นางเบญจมาศ ศรีชมภู

นางสาวศิริพร ระบาเลิศ

นายประธาน โพธิแ์ ท่น

นางวราภรณ์ โคตรุชัย

นางเพ็ญนี เหล่าสาย

นางระอองดาว เทียมทัน

12 บ้านห้วยผึง้
13 บ้านพรหมสว่าง

นายธนารัฐ ชืน่ วัฒนา

นางกุลนันทน์ แสงนิกุล

นางสาวจารุณี ยันทะแย้ม

นางสาวสุรีพร ชระ

นายธนารัฐ ชืน่ วัฒนา

นางสมฤดี จาเริญสาร

นางประภัสสร นาสะอ้าน

นายควรินทร์ ทักษิโณ

14 บ้านหนองแสง
15 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2

นายพีรวิชญ์ วรชิน

นางเทียนไทย โพพิทูล

นางสาวพิมพ์สุดา วรรณโนมัย

นายธีรวัฒน์ ชูวิชัย

นายเพชรดา ธนูศรี

นางกนกพรรณ พลตือ้

นางดารักษ์ ยุทธหาญ

น.ส.จิรภักษ์ พรมทอง

16 บ้านห้วยฝา
17 บ้านหนองขอนแก่น

นายธนภพ แสนตุม้ ทอง

นางวนิดา วุฒิสาร

นางสุภาวดี ฉายแผ้ว

น.ส.เกศราพร พฤกษชาติ

นายเต็มใจ วรรณสา

นายสมควร ยุทธหาญ

นางพิกุล เขจรศาสตร์

นางสาวพัชรี ช้อนเปีย้ ยุง

18 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3
19 หนองอีบุตรไพรเวทย์

นายประดาบชัย ตุระซอง

นางรุ่งนภา เพียรสบาย

นางสาวรัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ

น.ส.เบญจมาศ. เพาะนาไร่

นายประดาบชัย ตุระซอง

นายประคอง ใจศิริ

นางพรสวรรค์ สุม่ มาตย์

นางสาวอมรรัตน์ ชัยนาม

2.2 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 2 อำเภอนาคู ประกอบด้วย
หัวหน้าสนามสอบ
ที่ โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
นางวิภา สายรัตน์
1 บ้านนาคู

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นางชวนพิศ พลนาคู

นางสรวงสุดา ศรีพงศ์พยอม

นางสาวสุนิษา คนสัตย์

2 บ้านวังเวียง
3 บ้านชาด

นายประภาส ละราคี

นางนิรวัลย์ ปะมาคะเต

นางจันทิรา คุณโพธิง์ าม

นายจิรเดช คะโยธา

นายเสถียร พลขยัน

นางลัดดาพร เหลือ่ มศรี

นางสาวพัชรินทร์ เพียรภายลุน

นางสาวธีรสา เหลาแหลม

4 นาสีนวลวิทยา
5 สามเพื่อนพัฒนา

นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์

นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์

นางสาวยุวดี บอนคา

นางสาวกิตติยา แก้วบับภา

นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี

นางเอมอร สาราญจักร

นางบุญรัตน์ วรสาร

นางสาวสุวิชญา ละม้ายศรี

3
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการบันทึกคะแนน

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

6 บ้านจาน
7 โคกนาดี

นายสันทัด อันทราศรี

นางนงค์ศรี ราชมณี

นาง สุขาวดี ตาดี

นายทรงยศ สวัสดิพ์ ัย

นายมนัส จาเริญเจือ

นางนพรัตน์ จาเริญเจือ

นางวิมลนันท์ ไวแสน

นายสมบูรณ์ เพ็งลุน

8 บ้านหนองห้าง
9 รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)

นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี

นางอรทัย ศรีเมือง

นางนงลักษณ์ นนท์คาวงค์

นางสาวอรชุมา เหลีย่ มสิงขร

นายสันทัด อันทราศรี

นางจันสุดา เผือดผุด

นางรัตนา เพาะเจริญ

นายธีรพล อยูส่ ุข

10 นางามวิทยา
11 หินลาดนารายณ์สาร

นายสมรศักดิ์ วันโนนาม

นายสมสนิท ไพศาล

นางศิรินภา เชิดชู

นางสาวพิรุณรัตน์ ภูดี

นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

นายวิรัตน์ จันโท

นางสาวพิชญาพร พลนาคู

นางสาววิยะดา พรมคาบุตร

12 บ้านบ่อแก้ว
13 บ้านม่วงกุล

นายทองหล่อ ปัตลา

นางอนงค์ศรี สือ่ เกียรติก้อง

นางเกียรติสุดา กุตระแสง

นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หอม

นายศาสตร์ศลิ ป์ ชิณโน

นางสาวศุภลักษณ์ วิลาศรี

นางวรรณภา วันโนนาม

นายวรวุฒิ แก้วบับภา

14 ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พทิ ยาคาร นายอาทร คะโยธา
นางสาวสุจิตรา ศรีเสน
15 บ้านนาปุน้

นางละภาวรรณ คะโยธา

นางสาวยุพิน เหลือผล

นายชินวัตร ไวแสน

นางกรรณิการ์ เสนาวัง

นางสุจิตตรา ศรีพลมาตย์

นายวัฒนา ศรีเสน

นางลัดดาวัลย์ วันเมฆ

นางสาวอรอุมา เรืองนุช

นางสาวชฤนาถ กุดวิฬา

นางสาวสายฝน วิชาสาร

นางสาวปัจจัย พันธุค์ มุ้ เก่า

16 บ้านโนนศาลา
17 บ้านจอมศรี

นายคงชนะ ปะมาคะเต

18 บ้านนากระเดา
19 บ้านกุดตาใกล้

นายพูลผล เหล่านายอ

นางสาวสุพัตรา วรสาร

นางมณีจันทร์ เหลาแหลม

นายศิริวัฒน์ หาชืน่

นายพูลผล เหล่านายอ

นางสาวละเอียด อุดมจิตร

นายทัศน์พงษ์ จิตจง

นางสาวนิภาพรรณ คะยอมดอก

20 บ้านนากุดสิม
21 บ้านหนองขามป้อม

นายทันเสมอ เสนาลอย

นายภูวดล ศรีโยธี

นางสาวกนกวรรณ ตาสา

นางสาวเบญจพร สัญจรเลิศ

นางนิรามัย มะลิตน้

นายปณิธิ เถาว์ชาลี

นางสาวมงกุฎ ประครองสุข นางระพีพร ภูแล่นดี

นางสาวมงกุฎ ประครองสุข นางสาวกัลย์นภัส ราชสาเภา

2.3 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 3 อำเภอเขาวง ประกอบด้วย
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

1 กุดปลาค้าวราษฎร์บารุง

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์

1. นางมณีวรรณ สมสวาสดิ์

1. นางรัตนภรณ์ แสงนิกุล

น.ส.พัชริน โพธิสม

นายประดุงศักดิ์ ทิพย์สิงห์

2. นางสาวอรฉัตร บุง่ อุทุม

2. นางศุภพิชญ์ สมใจ

2 กุดกว้างสวาสดิว์ ิทยา
3 บ้านโนนสาราญ

นายเทวินทร์ ฉายะโคตร

1. น.ส.วิจิตรา อรรคอุดม

1. นางสุรางคณา จันทุมา

น.ส.วัชรีวรรณ กฤษณสาย

นายประสพสุข เอีย่ มสาอางค์ 2. นางชฎารัตน์ จันทวงศ์

2. ว่าที่ ร.ต.จักราวุธ บุษดี

น.ส.อัจฉรา อัฐนาค

4 บ้านโพนสวาง
5 กุดสิมวิทยาสาร

นายทรงวุฒิ ศรล้อม

นางมิตตา รองจัตตุ

นางสาววิภารตี แสงนาฮาย

นายภาณุพงศ์ ไชยสุข

นายประพันธ์ศกั ดิ์ ไชยสิงห์

นางณิชชยา บุษมงคล

นางกฤษณา เหล็กสีไทย

นายกิตติพงษ์ ดวงรุ่ง

6 บ้านดงหมู
7 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา

นายตุระชัย ศรีหริ่ง

นายพงษ์พัฒน์ เขจรเจิม

นายยุพราช ศรีประภาส

น.ส.จิราวรรณ คนซือ่

นายชรัส ภาระเวช

นางวิสุทัศ ยงพฤกษา

น.ส.มัฑณา ตาลชัย

น.ส.วิภาพร จอมจอหอ

8 ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม

นายบัญชา วัดเข้าหลาม

1. น.ส.ผกาทิพย์ ศรีปัญญา

1. น.ส.พิริยา ไวสูศ้ กึ

นางสุณันธา พลขยัน

2. นายลาพันธ์ ศรีมุล

2. นางกรรยา ถวิลการ

4
หัวหน้าสนามสอบ
ที่ โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
นายสมสนิท หาศิริ
9 บ้านนาวี

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นายฉัตรชัย สุคนธะ

น.ส.นิรวรรณ เนื้อศรี

น.ส.ภัทราวดี เรืองไชย

10 หนองแสงถวิลราษฎร์
11 บ้านส้มป่อย

นายจิตติศกั ดิ์ รองจัตุ

นางพิสมัย ขันศรี

น.ส.ศุภามาศ แสนมาโนช

นายนครินทร์ พลขยัน

นายพรสวรรค์ จิตปรีดา

นางสนธยา ศรีปัญญา

น.ส.มัญจณา ศรีเจริญ

น.ส.ปาริชาติ แสงนิกุล

12 โคกมะลิวิทยา
13 บ้านหนองผือ

นายองอาจ แสงนิกุล

นางสุพรรณี โพธิเ์ ปีย้ ศรี

นางพัฒตา เศษฤทธิ์

นายวิทยา ทิพวัลย์

นายอิทธิพล พุทธพรหม

นางอรพิน เสาวรัตนพงษ์

นางเสาวรัตน์ ไชยสุนันท์

นางณัฐริยา แจ่มเพลง

14 บ้านโพธิไ์ ทร
15 บ้านโพนนาดี

นายมนตรี จันทวงศ์

น.ส.รุ่งฤดี วรรณทอง

นางวัฒธิดา สกุลซ้ง

นางมยุรา อิม่ ถวิล

นายณรงค์ศกั ดิ์ โพนตุแสง

นางสาวสุนทร หวังชินกลาง

นางสุทธิรา บุง่ อุทุม

นายวสันต์ ภูดี

2.4 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 4 อำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย

ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน) กรรมการบันทึกคะแนน

1 นาโกวิทยาสูง
2 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

นางวิจิตรา เพิ่มขึน

นางไพรวรรณ เถาว์ชาลี

นายวงศพัทธ์ เงินนาม

นายวิทยา ไชยสุข

นางรมยา สายัณเกณะ

นางพานประสงค์ พุฒิมา

นายภานุวัตร จิตจักร

3 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
4 บ้านโนนสวรรค์

นายอุดร สุขรี่

นางมาลัย จิตรจักร

นางสุทัชชา เฉยฉิว

นายทรงศักดิ์ คชรินทร์

นางสมฤดี คะโยธา

นางพูลสวัสดิ์ นามสุข

นางศิริพร ทับทิม

นาวสาวสมฤทัย ไชยขันธ์

5 บุง่ คล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 จ.อ.ภูมิพัฒน์ พันธุภา
นายวิเศษศักดิ์ ถามณี
6 บ้านกกตาล

นางรวงทอง พันธุภา

นางประพร โชติพงษ์

นายจรุงศักดิ์ ดุจมะยูร

นางใบสด สารผล

นายประชารมย์ เพริดพราว

นางชลดา หนันทุม

นายเอนก เครือสา
7 สามัคคีบัวขาว
8 บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) นายอุน่ ใจ จิตรจักร

นางวาณี งาดี

นายอนันต์ พลเยีย่ ม

นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู

นางพัทธนันท์ ศรัณย์รักษ์

นางวาสนา อุน่ หลัง

นางนงรัตน์ โชติจารัส

9 บ้านดอนอุมรัว
10 บ้านบัวขาว (วันครู 2500)

นางรัชฎาวัลย์ นามเกษ

นางสาวไพจิตร รัตนศรีหา

นางสาวรจนา โคธิเวทย์

นางศิราวดี อุยสีรักษ์

นางสาวทัศนีย์ อนันตภูมิ

นางละไม วานิชสุจิต

นางอุทัยพร โสภาคะยัง

นางสาวรัชชุดา กาฬหว้า

นางพรพรรณ แก้วนิสสัย

นางพิศวาส แสงพิศาล

นางสาววนัชพร ศรีกาพล

นางธัญญพร แก้วโคตร

นางวยุรี วรรณทะมาศ

นางสาววัลย์นิภา มะลิซ้อน

นางธัญรดี บูรณปัณณพร

นายธงชัย สัมฤทธิร์ ินทร์

นางอนงค์ โภคาสมบัติ

นางยุพาวดี สายสมบูรณ์

นางสมฤดี คะโยธา

นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา นางสาวรัตนากร วรรณพราหมณ์

5

ที่ โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
11 หนองหูลิงเจริญเวทย์

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน) กรรมการบันทึกคะแนน

นายกาจัด คะโยธา

นายอมร แสงพิศาล

นางแจ่มใส วรรณสา

นางสาวปวีณา ภูถาวร

12 ไทยรัฐวิทยา 35 (คากัง้ )
13 มะนาววิทยาเสริม

นายอภิรัฐ ศรีจาพลัง

นางบุญเปีย่ ม ซองศิริ

นายชัยนิวรรต แย้มไสย

นางสาวสุจิตรา กาฬหว้า

นายจักรกฤษณ์ จิตจักร

นายวารินทร์ นิลโสม

นางมะลิวรรณ กางทา

นางสาวปวีณสมร สุกทน

14 บ้านกุดฝัง่ แดง
15 บ้านจอมทอง

นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์

นางเพ็ญณี ราชปัญญา

นางเสงีย่ ม โยธารินทร์

นางวนิดา ทองนาค

นายไชยยา แก้วกัณทรัตน์

นางอนงค์ ไฝชอบ

นางรัชนีเพ็ญ ไทยแท้

นายอลงกต ไฝชอบ

16 เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์
17 ดงเหนือประชาสรรค์

นายมีชัย เถาว์ชาลี

นางสุณี โสภาคะยัง

นางสนทนา วรสาร

นางสาวพวงทอง วรชัย

นายประภาส นามสง่า

นางสุคนธรส ฆารรัศมี

นางสาวณัฐวรรณ พลหงษ์

นายนิตกิ รณ์ เจริญชาติ

2.5 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 5 อำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

1 กุดค้าวเทพพิทยา
2 บ้านหนองโง้ง

นายบรรลุ นนทะมาตย์

นายสวัสดิ์ ไทยประชายูร

นางราไพ บุญอาษา

นางสาวสายศุลี ยิม้ แย้ม

นายกฤตพงศ์ คชอาจ

นางสาวสรัญญา ศรีทอง

ครูโรงเรียนกุดค้าวฯ

นางสาวบังอร เรืองจันทร์

3 หนองฟ้าเลือ่ นอานวยวิทย์
4 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บารุง

นายพงศักดิ์ ศรีดารา

นางสาวสิรินาถ ไชยสุนันท์

นางวรัญญา น้อมระวี

นางสาวกัญญารัตน์ ชิณโสม

นายพิษณุ ซองศิริ

นางบุญถิน่ สายนาโก

นางเพ็ญแข วรพันธ์

นางชญาดา ศรีสมพร

5 แจนแลนวิทยา
6 บ้านคาอีหงษ์

นายประดิษฐ์ วรรณขาว

นางสาวมะลิ แถลงศรี

นางภิรมย์ วรรณขาว

นางสาว แสงอรุณ ไทยแท้

นายนิรันดร สาจันทร์

นางสาวรัตนะพร เขจรไล

นายนิละพล ธุปัญญา

นางสาววิราวรรณ ประทีป

นางสิริรัตน์ โชติประเสริฐ

1.ว่าที่ ร.ต.พล บุตรศรี

นางสินใจเลิศ สงคราม

2.นางวิมลพร จิตจักรนาง

1.นางปียาพร ศรีสมชัย

1. นางสมพาน บุญอาสา

2.นางถวิล บุตรศรี

2.นางสมศรี คาเพิ่ม

7
8

บ้านคาป่าหว้าน

นายไฉน ทมานนท์

นาขามวิทยา

นายประยูร ศรีสมชัย

ว่าทีร่ ้อยตรีนครินทร์ เหลือผล
นางสาวชัญชนก การวิจิตร

9 บ้านสุขเจริญ
10 บอนเขียวราษฎร์บารุง

นายประยูร ศรีสมชัย

นางสาวทัตนิชา อารีสนั่น

นางอรพิน ปัตบุศย์

นางมนัสนันท์ โชติสวัสดิ์

นายจักรินทร์ พิมรินทร์

นางทิวาพร เรืองไชย

นายปฐมพร แสงสว่าง

นางมัชฌิมา มาตผุด

11 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
12 บ้านดงมัน

นายสุพรรณ์ แก้วพิสสัย

นางพัฒชดาพร โชติไสว

นางสุภัคสิริ ทวีโคตร

นางสาวศรัญญา สกุลจุมจัง

นายสุพรรณ์ แก้วพิสสัย

นางวรินทร์พร พรสินกิจเจริญ

นางสินีรัตน์ หาญกุล

นายชยพล ไฝชอบ

13 หนองบัวทองวิทยาเสริม
14 สามขาราษฎร์บารุง

นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

นางอรพิมพ์ วงศ์เพชรชัย

นางสาวมลนภา อัฐนาค

นางประภาพร บุริภักดิ์

นายเอกรัฐ จันทร์นี

นางวัลยา ขจรฤทธิ์

นางสาวสมถวิล โชติการณ์

นางสาวศิริลักษณ์ โชติพงษ์

15 บ้านคุย

นายกานท์ หาญกุล

นางวิไลแก้ว แสงทวี

นางสาววรรณภา โชติอาพร

นายนัฐวรรธิ์ ดลชม

6
ที่

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

๑๖ บ้านบึงทอง

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ ๑ โรงเรียนสนามสอบ

นายสุขสันต์ จุฑารัตน์ นางสิมาภรณ์ เศรษสิงห์

กรรมการคนที่ ๒ สลับโรงเรียน

กรรมการบันทึกคะแนน

นางธัญญาพร เหล่าพิลัย

นาง ธัญญาพร เหล่าพิลัย

๑๗ คาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บารุง นายสุขสันต์ จุฑารัตน์ นายพงษ์นเรศ ตาลวิลาศ

นางสาวสุรีมาศ สุริโยชัย

นางสาว สุรีมาศ สุริโยชัย

๑๘ บ้านแก้งเดือ่

นายศิริเดช โคตรลาคา

นางสาวมลินี ศรีกาพล

นายปกาศิต ศรีสมชัย นายวิเศษพร โชติจาลอง

2.6 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย

ที่

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ ๑ โรงเรียนสนามสอบ

กรรมการคนที่ ๒ สลับโรงเรียน

กรรมการบันทึกคะแนน

๑ ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
๒ บ้านวังมน

นายสุคนธ์ศกั ดิ์ ใจกล้า

นางประภาภรณ์ ใจกล้า

นางณัฏฐินี ฤทธิ์รุ่ง

นางวิรัลพัชร อินทร์จันทร์

นายเอกโชติ โชติไสว

นายวชิระ อุทรักษ์

นางนิระดี วานิชสุจิต

นายพลพจน์ อินทร์จันทร์

๓ บ้านขุมขี้ยาง
๔ บ้านห้วยแดง

นายพรชัย ศิลาแยง

นางทัศนีย์ อัฐนาค

นางทวีชัย ศรีบุตตะ

นางสาววีรภัทร วังวงษ์

นายชัยยงค์ แสนณรงค์

นายวิทยา ปัตลา

นางสวิงรักษ์ วงษ์สีไข

นางสุนทรี กาฬหว้า

๕ บ้านโคกโก่ง
๖ นาไคร้ประชาสรรค์

นายนาวิน มะโนขันธ์

นางลาเพียร ไชยขันธ์

นางสวิงรักษ์ อุทรักษ์

นางวิมาน สมสวย

นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน นางมิง่ กมล สุขเนตรมงคล

นายปิยะรัตน์ ภูโชคชัย

นางกาญจนา ดวงรุ่ง

๗ กุดหว้าวิทยา

นายเวียงชัย พลวงศา

1.นางนฤมล ถิรศิลาเวทย์

1.นางทานะ มะโนขันธุ์

2. นางนฤมล เชื้อชาติ

2.นางวิลาวัลย์ ไชยเอนก

๙ บ้านนาเหนือ

ว่าที่ ร.อ.มนต์สรรค์ เจริญ
นางอุราวัน เหลาสุภาพ
พุทธานนท์
นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย นางพรจิตร ทองแดง

๑๐ จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

นายนพพร พรมแพง

๑๑ หนองจระเข้เรืองศิลป์
๑๒ บ้านห้วยม่วง

๘ โคกกลางราษฎร์พทิ ักษ์

นายจักรพงศ์ พันธุโพธิ์

นายชาญชัย ไชยขันธุ์

นายศุภมิตร ทะเสนฮด

นางสาวสุภาพร บริบาล

นางสาวสริตา ศรีแนน

1.นายรัสมาน ศรีแพน

1.นางดาริกา แย้มสมัย

2.นางสาวสุทธิณี ไกรยสินธ์

2. นางประกาย ศรีกาพล

นายเอกรินทร์ รุ่งแสง

นางสาวกนกพร คาบัวโคตร

นางสุริษา เทศวงษ์

นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม

นายเดชา ศรีรักษา

นางสาวคุลิกา หนองห้าง

นางสาวรุ่งตะวัน โสภาคะยัง

นางสาวคุลิกา หนองห้าง

๑๓ หนองห้างฉวีวิทย์
๑๔ หนองห้างอานวยวิทย์

นายเด็ดดวง ชมศิริ

นางสุพตั รา สนธิรักษ์

นายวิทยา โคตรพัฒน์

นายภฤศ ชมศิริ

นายสุนทร บุนนท์

นางขวัญจิต พิมเสน

นางเทวลักษณ์ จิตจักร

นายวิเศษศิลป์ จิตจักร

๑๕ บ้านกลาง
๑๖ เหล่าไฮงามวิทยาสูง
๑๗ บ้านสวนผึ้ง
๑๘ บ้านหนองเม็ก

ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทะเสนฮด นางศิรินาถ ดวงใจ

นายไพบูลย์ สิทธิดลุ ย์

นายธีรชัย ถิรศิลาเวทย์

นางบัวทอง เพ็งศรีโคตร
นายสมชาติ ศรีรังษ์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง นางปวาณี ศรีหาเมฆ
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง นายวีระพล ปัตลา

นายวิรวุฒิ วรรณสัมผัส
นายสมใจ ศรีรังษ์
น.ส.สมควร พลหาญ

นางสาวขวัญชนก เพาะชนะ
นางสาวกนกรัชฏ์ สุระพร
นางสาวศิริวิมล เจริญพืช

๑๙ บ้านโนนยาง

ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม นางอุไร สิทธิดลุ ย์

นายณัฐพล ไชยขันธุ์

นางสาวจุรีภรณ์ พันธุโพธิ์

นางทิพาพรรณ บุ่งอุทุม

7

2.7 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 7 อำเภอนามน ประกอบด้วย
ที่

โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ

๑ นามนราษฎร์สงเคราะห์

หัวหน้าสนามสอบ
นายบุญโฮม ชัยช่วย

กรรมการคนที่ ๑ โรงเรียนสนามสอบ

กรรมการคนที่ ๒ สลับโรงเรียน

นางสาวสุดารัตน์ เถาวัลย์ดี

นางหอมจันทร์ ตาสาโรจน์

นางดลนภา วรพันธุ์

นายธานินทร์ ผาโคตร

นางสาวนิตยา คาพรมมา

นางจันทร์เพ็ญ สาราญรักษ์

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวสาวิตรี พิมพ์ทอง

๒ บ้านโนนเที่ยง

นายนิคม จันทร์ช่วย

นางจิรวดี คชสาร

นางอรวรรณ อาษาจิตร

นายประยัณร์ พิมพ์รส

๓ คายิ่งหมีมณีเวทย์

นางรจนา สังข์ชาตรี

นางเอมอร สร้อยสีหา

นางสาวราตรี ขจรโมทย์

นางสาวปรางค์นุช บัวบุตร

๔ สามัคคีวิทยาคม

นางวิชชุดา ทัพซ้าย

นางสาวภัทิรา สหัสนา

นายธนานุวัฒน์ รัตนสมบัติ

นายณัฐภรณ์ แสงกล้า

๕ เย็นสยามวิทยา

นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม นางสาวสุกัญญา พิมพร

น.ส.จิตราภรณ์ อนันตภูมิ

นายธวัชชัย ดลบุญ

๖ ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์

นางอุไรวรรณ นิลนวล

๗ หนองหญ้าปล้อง

นางสมบุญ หล่อศิวาวชิรสุข

นางดวงใจ รัตนสมบัติ

นางสมยง วรวะไล

นางสาวปิยดา ราษา

นายสมพงษ์ ม่วงกล่า

นางสาวชานัญชิดา ไชยขันธุ์

นางจินดารัตน์ ยลพล

นางสาววิจิตรา ธรรมสาร

๘ บ้านแห่เจริญวิทย์

นายไพฑูรย์ คาสะอาด

นายวัชรพงษ์ อินทพรม

นางติยาภรณ์ นพนนท์

นางสาวบัวแดง เดชโกพรม

๙ หนองโพนสูง

นางสาวสายฝน สวัสเอือ

นางสาวเบญจวรรณ มุขพรหม

นางสาวปราณี นาชัยโชติ

นางบัวไข พันนาดี

๑๐ สงเปลือยวิทยายน

นายสิทธิพร ไกยเดช

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทรักษ์

นางสาววิภาดา นามนไสย

นางจริยา บุญอาษา

นางจุฑามาศ กุดแถลง

๑๑ หัวงัววิทยาคม

นายฉกาจ ฝางแก้ว

นายสายัณห์ชัย อุดมวงษ์

นางสาวมนัสสินี ศรีทอง

นางสาวประกายทิพย์ มาตภูมี

๑๒ หนองบัวใน
๑๓ ยิ่งสันต์วิทยา
๑๔ หนองบัวนอก
๑๕ หนองบัวกลาง

นายบรรพจน์ ทัพซ้าย

นางสาววิไลวรรณ โชติเลิศ

นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี
นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี

นางพงษ์ศรี แสงนาโก
นายอนุศกั ดิ์ จิตทวี
นางชาลิสา แสนท้าว
นายวิหาญ สุทธิโส

นางมยุรี เขจรสัตย์
นางนุชนาฎ วันช่วย

นายรักชน เขจรศาสตร์
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีภูมี
นายอนันต์ นามนาเมือง
นายอนุชิต บึงบุญศรี

๑๖ หนองคอนเตรียมราษฎร์บารุง

นางวรัตยา พานิชย์ดี

นางสาววิลาวัลย์ คนขยัน

นางสาวอรดี นาทองบ่อ

นายอโนชา บุญเรือง

๑๗ ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

นายลิขิต โทจันทร์

นางสาวสุพชั รา โอษะคลัง

นางฐานุตรา ทิพย์อุทัย

นางสาวพุทธชาด กรสวัสดิ์

๑๘ สังคมพัฒนา

นายองอาจ วรวะไล

นางวาทินี รัตนสมบัติ

นางพิศมัย ผาโคตร

นางเวณิกา มาตสะอาด

นางศิริลักษณ์ วิริยะ

นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

นางจันทร์เพ็ญ เลิศสงคราม

นายธนัตถ์ ฟักคง

นางมนันยา นาเสริฐ

นางชญาณี ชารีรักษ์

2.8 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 8 อำเภอสมเด็จ ประกอบด้วย

ที่
1
2
3
4

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
บ้านสร้างแสน
บ้านค้อราษฎร์บารุงวิทยา
บ้านหนองป่าอ้อย

หัวหน้าสนามสอบ
นายเสกสรร ถารัตน์
นายเทอดศักดิ์ สินธุโคตร
นางจิรภัทร ชูศรีโฉม
นายถิรเดช ศรีวรสาร

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ
นางอาไพวรรณ์ ศรีกุลจันทร์
นางสาวกรวรรณ บุษบง
นางสาวพรพิมล ผลถวิล
นายอดุลย์ โนวะ

กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)
นางสาวอรทัย พันทะน้อย
นางดาราณี อวยพรส่ง
นางสาวฐิตพิ ร ยาย่อ
นางมัลลิกา สุพรม

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวจิรัชญา สุมาลี
นางสาวสุพิศ การปรีชา
นางสุดารัตน์ โป๊ะตะคาร
นางสาวปานทิพย์ สุมาลี

8
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
หนองแสงวิทยาเสริม
บ้านโนนสะอาด
บ้านคากุงหนองอิดมุ
บ้านสีแ่ ยกสมเด็จ

หัวหน้าสนามสอบ
นายยุทธชัย สารขันธ์
นายสุพันธ์ ทิพโชติ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีคริ ินทร์
นายบุญสืบ ประจาตน

9 หนองบัวโดน วรนารถประชานุกูล
10 สมเด็จประชานุเคราะห์

นายวิรัตน์ พัฒนะสาร
นายศักดิส์ ิทธิ์ แสนเมืองชิน

11
12
13
14
15
16
17
18
19

นางวราภรณ์ ระบาเลิศ
นายสุวิทย์ กมลตรี
นายสุดชา จรัสแผ้ว
นายเรืองฤทธิ์ นันททรัพย์
นายวีรวิทย์ บัวบาน
นายไพรัช ศรีซ้ง
นายไกรทวี ประดิษฐ์จา
นายมนตรี สีแก้วก่า
นายบุญทัน จรบุรี

5
6
7
8

หนองกุงสมเด็จ
หนองแวงวิทยานุกูล
บ้านโนนชาด
บ้านสร้างแก้ว
บ้านหนองผ้าอ้อม
โคกกลางสมเด็จ
บ้านคาไผ่
หนองขามวิทยา
บ้านโนนชาด (สาขา)

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ
นางพิกุล นาคขา
นางจิราภรณ์ ทิพโชติ
นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน์
1.นางสุจิตรา จรัสแผ้ว
2.นางนิดา เวทย์ศริ ิยานันท์
3.นางลาพันธ์ ไชยทองศรี
4.นางทัศนีย์ ไชยโคตร
5.นางยุวดี แสนโยธา
6.นางสุวคนธ์ พลสูงเนิน
7.นางเบญจมาศ ศรีบ้านโพน
8.นางกาญจนา คาก้อน
9.นางบัวรอม ศรีหาญ
นางราตรี ตาดวงษ์
1.นางภัทราภรณ์ โยธารินทร์
2.นางสาวจารุวรรณ สุวรรณศรี
นางสาวสุวิมล เหล่าสินชัย
นางณัฐิมา บุญโพธิ์
นางสาวพวงเพชร ศรีทอง
นางสาวกิตยิ า ชาภูมี
นางสุภนิดา ศรีวงศ์แสง
นายรณยุทธ อินทรสถาพร
นางสาคร สีดามาตย์
นางสาววันทนีย์ ตาลจาลอง
นางขวัญใจ คาแสนโคตร

กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)
นายปรัตกรณ์ กองนาคู
นางเกศรินทร์ แทบสี
นายประภัสสร จาเริญสม
1.นางสาวธันยนันท์ สุภารัตนศิลปะ
2.นายเสรี ทองรุ่ง
3.นายอนุวัฒน์ โทไข่ษร
4.นางสาวอัญชิษฐา ตาลวาวแวว
5.นางสาวสารวย เฉิดจาลอง
6.นางสาวณัฐวิภา ศรีสองเมือง
7.นางสาวพัชราภรณ์ วังนันท์
8. นายธวัชชัย โกษารักษ์
9. นางสาวขนิษฐา พาพาน
นางศิริลักษณ์ ไชยโส
1.นางนิศากร ถารัตน์
2.นางจินตนา อรัญรุท
นางพรพรรณ ใจศิริ
นางสาวเจนจิรา ยลพล
นางสาวทวีนันท์ พันอุสาห์
นางสาวศุภลักษณ์ ผลสว่าง
นางปราณี ศิลา
นางจีน วรรณเสน
นายอุบล เฉยฉิว
นายศุภโชติ ศรีพงษ์ชัย
นางสาวพัชรินทร์ ศรีโพน

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวกุสุมาย สุรันนา
นางสาวกนกอร ดลปัดชา
นางสาววลัยลักษณ์ ภักดีกาจร
นางสาวอาภาพร ถวิล

นางสาวกิตติมา อานักขันธ์
นางนภัสวรรณ นิลโฉม
นายวีระชัย โคสุวรรณ
นางธนิษฐ์ฌา จันทร์สมบัติ
นางประไพพร แก้วโพธิ์
นายสุริยงศ์ อสุระพงศ์
นางสาวชัญญานุช บุญวิรัตน์
นายรณยุทธ อินทรสถาพร
นางสาวจุฑารัตน์ สีดามาตย์
นางสาวพรกนก ฆารไสว
นางปารมี สุวรรณศรี

2.9 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 9 อำเภอสมเด็จ ประกอบด้วย
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ

กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

1 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา
2 บ้านบัวสามัคคี

นายเทวิล ศรีสองเมือง

น.ส.ณัฐภัค อุทโท

นางสาวธิดารัตน์ ไตรทิพย์

นางรุ่งอรุณ กุลศรี

นายสมยศ เพ็งผลา

นางจีรนันท์ พิมพ์รส

น.ส.อมรรัตน์ ถวิล

น.ส.สุพัตรา แจ่มปรีชา

3 คาเม็กวิทยา
4 บ้านเหล่าภูพานวิทยา

นายนรเศรษฐ จันทรบุตร

น.ส.กชพร ภูกันดาร

นายอิทธิพล ศรีทา

นายเจตนา บุรีรัตน์

นายภูพิสิฐ ภูดอกไม้

นางจินตนา ศรีสองเมือง

นางประจงจิตร บุญหล้า

นายคณาวุฒิ บุญแสน

5 โพธิค์ าประชาสรรค์
6 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บารุง

นางอลิสสรา ผุดผ่อง

นายธานี สารวัน

นางภานิชา เปล่งฉวี

น.ส.มลุลี เรืองแสน

นายคมกฤษ แดงบุญเรือง

น.ส.รัตนา โคตะวินนท์

น.ส.วชิราภรณ์ สาระวัน

น.ส.จาปา ภูเลียนสี

7 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ
8 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขา)

น.ส.อรณิชชา อัศวภูมิ

นางพรพิทักษ์ หาญกุล

น.ส.ณัฏฐ์ธภร พันธุข์ ันธ์

นายชัยรัตน์ หาญกุล

นายฤทธิกร สุนันต๊ะ

น.ส.แดนดารา แสนแก้ว

นางประจงจิตร บุญหล้า

น.ส.ยุภาพร พรมศรี

9 บ้านกอกวิทยาคม
10 บ้านกอกวิทยาคม

นายกรชกร ชวติ

นางอาไภรัตน์ เพ็ญประชุม

น.ส.นิดสัน นนศิริ

น.ส.สุดารัตน์ เสียงแจ่มใส

นายกรชกร ชวติ

นางณัฐยา คาตา

นางจีรภา มุลทา

น.ส.สุดารัตน์ เสียงแจ่มใส

9
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

11 บ้านแก้งกะอาม
12 บ้านขมิ้น

นางอุบล วรนารถ

นางลาวัณย์ คิดค้า

นางชนาภา เพาะนาไร่

น.ส.นิตยิ า สัพโส

นายสุชาติ เทียมทัน

นางสุดารัตน์ มุลชาติ

นายนนท์ยวัฒน์ อรรคสินธุ์

น.ส.สุกัญญา รักสุดที

13 หนองบัววิทยาสรรพ์
14 มหาไชยโคกกว้างวิทยา

นายเฉลิมพล รุ่งนามา

นางวิลาวรรณ โชติประดับ

นางพวงผกา ภูผาสิทธิ์

น.ส.สุภิญญา ประทุมทอง

นายคุณากร ศรีสองเมือง

น.ส.ณัฐวดี อานักขันธ์

นายชชลณ์ คาหนูไทย

น.ส.ฉัตรลดา ศรีทา

15 หนองสนมราษฎร์อานวย
16 บ้านคาหม่วย

น.ส.ทองแปลน ชมภูทัศน์

นางอุทัยรัตน์ พินิจงาม

นางกาญจนา มหิพันธ์

น.ส.อรพิน จันทุย

นายกงเพชร อุดมวงษ์

นางกนกรัตน์ ไชยฮัง

นายถวิล บุญเสริฐ

น.ส.สุภาภรณ์ ศรีมหาไชย

17 ดงบังนาแก้ววิทยา
18 บ้านหนองไผ่

นายวรวุฒิ มุลทา

น.ส.มณีรัตน์ ธรรมประชา

น.ส.จิตรลดา ตาสาโรจน์

น.ส.วิไลพร วงศ์วิเศษ

นายบุญส่ง อันอาสา

น.ส.วิภาพร กัว้ มาลา

น.ส.จิตรา รุ่งนามา

น.ส.จุฑารัตน์ ข้อสกุล

นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
นายสุธวัธช์ เทศารินทร์
นายไพบูลย์ พรหมราช
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย
นางจุฬาลักษณ์ อรรคชัย

น.ส.ศุภมาส ทิพย์สิงห์
น.ส.ณัฐทิภรณ์ ดัสกรณ์
นางฐิตนิ าฏ พรหมราช
นางบุปผา ภูปานผา
นางดารณี เวียงอินทร์

นางสุกัลยา ดลวาส
นางรัตนา ซ่าศาสตร์
นางดารณี เวียงอินทร์
นางพลอย จันนามิตร์
นางพลอย จันนามิตร์

น.ส.นฤมล จินาวรณ์
นายนฤพนธ์ อรรคชัย
นางปภัชวรรณ ทาบุเรศ
น.ส.อรุโณทัย โพธิสุวรรณ
น.ส.กนกวรรณ สงนอก

19
20
21
22
23

บ้านนาทัน
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
แก่งพฤๅชัยวิทยา
บ้านบึงโคกสะอาด
บ้านดงแหลม

2.10 คณะกรรมการกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 อำเภอคำม่วง ประกอบด้วย
หัวหน้าสนามสอบ
ที่ โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ
นายกิตยากร มังคะรัตน์
1 บ้านโจดนาตาล
นายเพลินศักดิ์ โทไข่ษร
2 บ้านโพนแพง

นางสาวมัสยา นาทองห่อ

นางสาวสุนทรียา สันวิลาศ

นางอัจฉราวรรณ ขาวลา

นางวิมลพรรณ วรรณชูเสริม

นางสาวพีระพิชญ์ หาระทา

นางจีระนันท์ วงเวียน

3

1.นางพรพิศ ซะสันติ

1.นายวิลัย เทียมประชา

2.นางพนิตา ทานาศรี

2.น.ส.จันทวิภา อรรถประจง

นางสาววิไลพร ศรีขันธ์
1. นางสุนันทา ไชยแสง

นางหฤทัย ขูรูรักษ์
1.นางสาวทัศนีย์ ผาใต้

2. นางราไพ จันทร์เพ็ญ

2.นางสุดารัตน์ โทนาพันธ์

บ้านดินจี่

4 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)
5 คาม่วงจรัสวิทย์

นายเจนณรงค์ เวียงวะลัย
นายวิมล ปัญญพิมพ์
นายสุวรรณ ตินะโส

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นางสาววชิราภรณ์ ภูมิประหมัน
นางสาวสุพัตรา เบ็ญกุล
นางปภาดา ภูอาราม

6 ทุง่ คลองวิทยา
7 บ้านเก่าเดือ่

นายวิชชากร ทานาศรี

นางพรหมลิขิต ศรียางค์

นายชัยยวัฒน์ ไมยะปัน

นางปริญญา เสนาวัง

นายชัชวาล นาชัยฤทธิ์

นายอดุลย์ ในอรชร

นางนฎา โคตรจันทรา

นายวิมล ศรีเครือดง

8 โป่งนกเปล้า
9 บ้านคาพิมูล
10 บ้านนาไร่เดียว

นางปาริชาติ ยุระพันธ์

นางสาววารินทร์ ทองฤทธิ์

นางสะใบแพร หงษา

นางสาวอรณี ภูหมั่นกอง

นายครรชิต โชติจาลอง
นายนิกร เชยชมศรี

นางวิพารัตน์ การีชุม
นางปภัสรา สระทอง

นางสาวสุทาทิพย์ อุปชีวะ
นายนรินทร์ ชมภูทัศน์

นางเทียมจันทร์ ไสยวรรณ
นางอภัยวรรณ ลืน้ ภูเขียว

1.นางสาวจุรีรักษ์ นาระวิน

๑.นางสาวรัตน์ชนิด สายสินธุ์

2.นางธัญญา ทองหล่อ

๒.นายพงษ์ศกั ดิ์ คะมิชม

นางสาวไกรนิตย์ เทศารินทร์

นางสาวสศิพร ลวงงาม

11

บ้านโนนค้อ

12 นาทันวิทยา

นายพินิจ นาทองห่อ
นางสาวแววตา ไชยขันธ์

นางสาววาสนา ไชยพรม
นางสาวสัณสิตา เถือ่ นสันเทียะ

10
ที่

โรงเรียนทีเ่ ป็นสนามสอบ

12 นาทันวิทยา
13 บ้านหนองสระพัง
14 บ้านดงสวนพัฒนา

หัวหน้าสนามสอบ

กรรมการคนที่ 1 โรงเรียนสนามสอบ กรรมการคนที่ 2 (สลับโรงเรียน)

กรรมการบันทึกคะแนน

นางสาวแววตา ไชยขันธ์

นางสาวไกรนิตย์ เทศารินทร์

นางสาวสศิพร ลวงงาม

นางสาวสัณสิตา เถือ่ นสันเทียะ

นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม
นายลิขิต เวงวิถา

นางประถาพร สาไชย์
1.นางสาวปริณดา สายสินธุ์

นางสาวรัศมี เทศารินทร์
1.นายชินโน ศรีบัว

นางจุรีรัตน์ ยุตกิ ิจ
นางสาวพิมพ์พิศา ศรีสมบูรณ์

2.นางสาวลัครฎา ปุราถัง

2.นายทรงเดช อุเทศ

15 บ้านนาบอน

นายศิตชิ ัย วันตะโพธิ์

1.นางสุชาดา ปัสสะ
2.นางแก่นจันทร์ ถิน่ วรแสง

1.นางนรินทร์ เสนากิจ
2.นางวิไลพร ภูดอกไม้

นางจินตนา มินระวงค์

16 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
17 คาเมยราษฎร์พัฒนา

นายโกเมน ประทุมขา

นางอรุณ เจริญสุข

นางสาวมลิวัลย์ ไพรสณฑ์

นางณัฏฐิญา โฮนอก

นายสุพัฒน์ สารพันธ์

นางสาวสุพาดา ยนยุบล

นางศิริกาญจน์ เทศารินทร์

นางสาววิภารัตน์ เดชสะท้าน

18 ทุง่ มนบะเอียดราษฏร์บารุง นายไชยพร กะลัมพะนันท์
19 ชุมชนหนองยางวิทยาคม นายกิตพิ งค์ ศรีคริ ินทร์
นายพรชัย เทศารินทร์
20 บ้านหนองม่วง

นายคมเพชร คิสาลัง
นางบุญล้า ไมยะปัน

นางอนัญญา คาดีวี
นางกาญจนา บางวิเศษ

นางทองหลาง ไมยะปัน
นางอานัญชภร เวงวิถา

นางวิไลวรรณ ใจทาน

นางกองใจ ศิริกุล

นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคาจันทร์

21 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
22 สูงเนินวิทยาคม
23 บ้านใหม่ชัยมงคล

นายพรชัย เทศารินทร์
นายเดชศักดา เทศารินทร์

นางนราทิพย์ ศรีคริ ินทร์
นางบุษราวรรณ ศิลากุล

นางวาสนา ยุระพันธุ์
นางสาวอรนุช สาระวัน

นางสาวภันทิลา บุตรวัง
นางนิวรรณ์ กัว้ มาลา

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์

นางจารุณี วันตะโพธิ์

นายธราธร ยุรตา

นางเสาวณีย์ ทิพย์อุทัย

24 ชุมชนโพนพิทยาคม
25 หนองซองแมวผดุงวิทย์

นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์
นายทินกร แก้วปัญญา

นางพิไลพร พันธะรี
นางสาวยุวาพัชร ประชาชิตร

นางสาวรัชนี ติกาพันธ์
นายอภิศกั ดิ์ สุวงทา

นางรุ่งทิวา ศรีคริ ินทร์
นายเอกสิทธิ์ เขียวศรี

26 สะพานหินวิทยาคม

นายพนมวรรณ โพธิสาร

นางสุขศรี เทศารินทร์

นายสัตยา เถาร์ชารี

นางสาวสุภาวดี ดาคา

มีหน้าที่
1. ศึกษาคู่มือการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2562 โดยละเอียด
2. ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา 2562 ตาม
ระเบียบของการทดสอบอย่างเคร่งครัด โดยหากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้รายงานหัวหน้าสนามสอบ เพื่อ
หาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามรายละเอียด
ในคู่มือการทดสอบโดยเคร่งครัด มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256๓

