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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  

                                                       ท่ี  22 / 2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)               

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ปการศึกษา 2561  ระดบัสนามสอบ 

-------------------------------------------- 
                                                                                             

      ตามท่ีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดมอบหมายใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)              

ปการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ในวันท่ี  2 - 3  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ

ความรูและความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 นําผลการทดสอบไปใชในการปรับปรงุคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติ  ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุตาม

วัตถุประสงค จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

ประจําปการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระดับสนามสอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบทายคําสั่งนี้ 
 

      ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย เปนไปตามรายละเอียด  

ในคูมือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 ของ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) โดยเครงครัด 
 

      ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                             สั่ง  ณ  วันท่ี  21 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 
 

  

 (นายจตุรงค สุขแกว) 

       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

ประธานศูนยสอบ 
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แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ที่  22 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  3 ระดับสนามสอบ 

หัวหน้าสนามสอบ มีหน้าที่ อ านวยความสะดวก ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และด าเนินการจัดสอบให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561  ให้มีความโปร่งใส ได้มาตรฐาน ยุติธรรมและด าเนินการตาม
นโยบายของ สทศ. โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบท่ีก าหนด  
โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด  

กรรมการกลาง มีหน้าที่ จัดเตรียม แจก รับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษค าตอบ และใบเซ็นชื่อผู้
เข้าสอบ (สทศ.2) เพ่ือส่งมอบให้กรรมการคุมสอบแต่ละห้อง หลังเสร็จสิ้นการสอบแต่ละวิชา ตรวจความ
เรียบร้อย นับจ านวนกระดาษค าตอบ ตรวจข้อมูลบนหัวกระดาษค าตอบและตรวจสอบว่าตรงกับใบเซ็นชื่อผู้
เข้าสอบ (สทศ.2)หรือไม่ แล้วจึงมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบท าหน้าที่น าเทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเองปิดทับ
ที่ปากซองกระดาษค าตอบและปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2  -  3 กุมภาพันธ์ 2562     
ณ สนามสอบท่ีก าหนด โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์
สอบก าหนด  
 กรรมการคุมสอบ มีหน้าที่ ควบคุมการด าเนินการสอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของกระดาษค าตอบ
ในการลงรหัสต่าง ๆ และงานธุรการห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นตามคู่มือการ
จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยเคร่งครัด โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2  -  3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบที่ก าหนด โดยเบิกค่าตอบแทน
จากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด  

นักการภารโรง มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกแก่กรรมการคุมสอบโดยด าเนินการต่างๆ ตามที่ได้รับ
ร้องขอ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดสอบให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการสอบ จัดเตรียมสถานที่ในการติดเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้เรียบร้อยปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าสนามสอบ  ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบท่ีก าหนด  
โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด  
 คณะกรรมการระดับสนามสอบอื่น ๆ ได้แก่ 
              เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท าหน้าที่ปราสัมพันธ์ข้อมูลการสอบ ข้อปฏิบัติในการสอบและเรื่องปรา
สัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2  -  3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบที่
ก าหนด โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด 
              เจ้าหน้าที่พยาบาล ท าหน้าที่ดูแลรักษาและบรรเทาอาการเจ็บปวด บาดเจ็บของผู้เข้าสอบภายใน
สนามสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2  -  3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบท่ีก าหนด โดยเบิกค่าตอบแทน
จากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด 
              เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสนามสอบที่มีความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในสนาม
สอบให้อยู่ในความเรียบร้อยและการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 2  -  3
กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามสอบที่ก าหนด โดยเบิกค่าตอบแทนจากเงินนอกงบประมาณ (เงินจัดสรร จาก 
สทศ) ตามอัตราที่ศูนย์สอบก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ปีการศึกษา 2561  ระดับสนามสอบ  ประกอบด้วย 



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสมศักด์ิ  ฉนัทานุรักษ์ 1.นางพวงแกว้  กิ่งแกว้ ห้องสอบที่ 1 ต าแหน่ง 1.นางแกว้ใจ  พรมมา
ผู้อ านวยการโรงเรียน   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1.วา่ที่ ร้อยตรีวนิิจ  สุวชิยั   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2.นางพรวรี  อรุะวงศ์
เบญจมราชทูิศ  ราชบุรี 2.นางพรศรี  เหลืองสุวรรณ 2.นางสายชล  จนัทร์หอม   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 3.นางรุ่งนภา  สวนพานิช

  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้องสอบที่ 2 4.นางบัวชมุ  เขม็ไทย
3.นางจารุณี  อนันตริยกลุ 1.นางสาวจรีนันท์  อนิทร์อนงค์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2.นางสาวไพลิน  ล้ิมพรรัตน์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ประชาสมัพันธ์
4.นายพรชยั  ปัญญาสาโรจน์ ห้องสอบที่ 3 น.ส.จงลักษณ์  จนัทร์แพง
  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1.นายวฒิุพร  จนัทร์เจมิ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครูโรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบุรี
5.นางสาวนุจรีย ์ ภริมย์ 2.นางยพุเยาว ์ จนัทร์เจมิ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ห้องสอบที่ 4 พยาบาล
6.นายณัฐพงศ์    ปิยะวงศ์วฒันา 1.นางกลัยาณี  ไตรรัตน์พุทธพร น.ส.ชนิศากานต์  ไทยภกัดี
  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2.นางสาวพิชชาพร  กลุเรือง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครูโรงเรียนเบญจมราชทูิศ ราชบุรี
7.นายธนกร  ตระการวทิยารักษ์ ห้องสอบที่ 5
  ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1.นางสาวจารุวรรณ  ศรีสวสัด์ิ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

2.นางสาวอศิรา  รุ่งอภญิญา   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 6
1.นางสาวดุษฎ ี เสืองามเอี่ยม   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางนิตยา  ดอนเมอืง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

2 ห้องสอบที่ 7
1.นางสาววยิะดา  ฟองน้ า   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวชวพร  คูวจิติรจารุ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 8
1.นางถนอมจติ  ออ่งเจริญ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางอรัญญา  เอี่ยมละมยั   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 9
1.นางประภานิช  บุนนาค   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นายชาคริต  แกว้ใส   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 10
1.นางสาวอสิริยะ อณุหกานต์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นายยทุธพันธ ์ กาญจนะวลัิย   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 11
1.นายชยัติพัทธ ์ ทรงศรีเจริญ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นายจกัรพจน์  เทียนศรี   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 12
1.นางสาวสุธดิา  สายบัว   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวนุชรีย ์ ทิมวงษ์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 13
1.นางสาวคุณาพร  จติร์ววิฒัน์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวพิมพา  เพ็งจนัทร์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 14
1.นายชนินทร  คงกระพันธ์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวประภทัรชญา  นิลฟัก   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 15
1.นายเอกนครินทร์  เมอืงเกษม   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวอรทัย  ภริมยรั์กษ์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

กรรมการคุมสอบ

สหวทิยาเขต ที่ 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี

การจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



สหวทิยาเขต ที่ 1

การจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องสอบที่ 16
1.นางสาวอาทิตยา  พูนเรือง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวกมลทิพย ์ เอี่ยมอนิทร์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 17
1.นางสาวอจัฉรา  ทนนานนท์   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นายณัฏฐชยั  ประสูตรนาวนิ   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 18
1.นางสาวจริาภรณ์  ทองเทียนชยั   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวชติุมา  ศิลาทอง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 19
1.นางสาวณัฏฐพธ ู เสริมสุข   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวสุภาภรณ์  หลอดค า   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 20
1.นางสาววรรณภทัร  ไกรทอง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.นางสาวณัฐวรรณ  ศิริธร   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 21
1.น.ส.อรพิน  สุจนัทร์   ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
2.น.ส.อรอนงค์  แป้นแกว้   ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
ห้องสอบที่ 22
1.นางพิไลลักษณ์  ออ่นละมลู   ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
2.วา่ที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวจิติร   ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อปุถมัภ์
กรรมการคุมสอบส ารอง
นางสาวจริาภรณ์  ดาวทอง   ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสมยศ บุญเจริญ 1.นายเกษม  ธนมาก ห้องสอบที่ 1 1.นางพูลศรี ทรัพยเ์ลิศ
ผ.อ.โรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ 1 นางสาวธติิมา  แท่นเครือ ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ 2.นางสาวรัตน์ใจ ใจมุ่ง

2. นางประเทือง   วงศาโรจน์ 1 นางสาวเสาวนีย ์ ศรีบรรพต ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์
ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา ห้องสอบที่ 2 4.ประชาสมัพันธ์
3. นายบรรจง เพนเทศ 1 นางสาวนภสัวรรณ ล่องลอย ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ 1.นางปราณี คุสิน
ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา 2 นางสาวกญัวรัท เฮงชยัโย ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
4. นางสาวสายใจ แดงสาคร ห้องสอบที่ 3
ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา 1 นางสาวสุชาดา  จนิดาวงษ์ ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์

2 นางสาวมยรีุ มะปัญญา ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์
ห้องสอบที่ 4
1. นางอญัชลี   เลิศพานิช ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
2. นายกติติศักด์ิ ด้วงสุวรรณมณี ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ห้องสอบที่ 5
1. นายวทิวสั   แท่นบัติ ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
2. นางสาวปาลิตา อน้สุข ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ห้องสอบที่ 6 
1. นายธวชัชยั โพธบิัวทอง ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
2. นายพีระพงศ์ อุ่นภกัด์ิ ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวณัฐธดิา เบ็ญเจดิ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 8
1. นางสาวจรีุรัตน์ มว่งนา ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวอรปทุม วรุิณปักษี ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์



สหวทิยาเขต ที่ 1

การจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องสอบที่ 9
1. นายกรเอก เจริญชนิวฒิุ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวพิมพ์ญาดา ตังป๊อก ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 10
1. นางสาวฟิรดา เอี่ยมวนั ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นายอานนท์ งามเนตร์ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 11
1. นางสาวปัทมวรรณ ศรัทธาผล ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวอญัชเกศ ล าใยขจี ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสรายทุธ ลิบไพรวลัย์ 1. นางหทัยรัตน์ ทัศนา ห้องสอบที่ 1 1.นายวสันต์ เผือกแผนงาม
ผ.อ.ร.ร.ด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1.วา่ที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

1.นางละมยั หิรัญชาติ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 2
1.นางสาวพรทิมา ไพศาลวนั ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นางกหุลาบ นันยา ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 3
1.นางสาวกาญจนา จนัทนา ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นายธนากร ฉายแกว้ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 4
1.นางสาวภทัรสุดา เนียมดวง ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นางสาวชชัชรีย ์นักจะเข้ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางสาวปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ 1.นางสุนัน แป้นแหลม ห้องสอบที่ 1 นางอนงค์  รวมทรัพย์
ผ.อ.โรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวสุประภา แสนวนันา ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา นางพวน  อนิตรา

2.นางสาวไพรวรรณ ค าแยม้ 2. นายอสิริย ์ศรีจงกล ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ห้องสอบที่ 2
3. นางอนินา หอมหวน 1. นายวริิยะกจิ เกตุทอง ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 2. นายอรรถชยั มจัฉาเดช ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา

ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวพิมานมาศ  ยอดพฤกษา ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
2. นายอนุพงษ์ ตาบสกลุ ครูโรงเรียน บ้านคาวทิยา
ห้องสอบที่ 4
1. นายอนุชติ ชะรางรัมย์ ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์
2. นายเสกศักด์ิ สุยสุทธิ์ ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อปุถมัภ์
ห้องสอบที่ 5
1.นางดวงเนตร องักรุวโิรจน์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
2. นางสาวมณีรัตน์ ทิมกล่ัน ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 6
1.นางจนัทร์เพ็ญ แสวงค า ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นางสาวปิยนุช ยง้ปรีชา  ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 7
1.นางสาววรรณดี ปานแปลง  ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นายณวรรธน์ แกว้เอี่ยม ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 8
2.นายอนุสรณ์ เดชะบุญ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1. นางสาวพชรพร ฤกษ์สะอาด ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

โรงเรียน ดา่นทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียน สวนผ้ึงวทิยา

กรรมการคุมสอบ



สหวทิยาเขต ที่ 1

การจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องสอบที่ 9
1.นางสาวปวริศา เหล่ียววงศ์ฦธูร ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
2. นายชมุพล คชสังขสี์ห์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางสาวสายฝน ภานุมาศ 1.นางสาวณัฐฐาพร ภริมร่ืน ห้องสอบที่ 1 นางสมปอง ยาเครือ
ผ.อ.โรงเรียน บ้านคาวทิยา ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา 1.นางสาวศิริวรรณ บุญมา ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

2. นางสาวรัตนาภรณ์ รักษ์ตัว 2.นายประสาร สุวรรณฉวี ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา ห้องสอบที่ 2

2.นางสาวนภสร วธัยา ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
1.นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสน ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวปรัชญานันท์  ไชยหล่อ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวปรียาภรณ์ เจริญชพี ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวภทัร์ธรีา วงษาดี ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นายศิโรจน์ ปั้นทองค า ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 5
1. นางสาวสรยา คิดประโคน ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวกรรณิกา เกง่กล้า ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวศุภชัญา โพธิ ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา
2. นางสาวเอื้องพร นิระคม ครูโรงเรียนสวนผ้ึงวทิยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียน บ้านคาวทิยา



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
หัวหน้าสนามสอบ 1.นายปรีชา  กล่ินหวล ห้องสอบที ่1 1. นางวภิารัตน์  เหลืองอภิชาติ
นายมงคล  ชื่นชม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1.น.ส.สุรีรัตน์  พวงศิริ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2. นางลักษิกา  แป้นสุข
ผอ.โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 2.นายก าธร  ใช้พระคุณ 2.น.ส.วลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 3. นางสาวกฤษณา  ลือเดช

ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห้องสอบที ่2 4. นางนภา  ทองค าสิน
3.นางยพุิน  แก้วเล่ือนมา 2.น.ส.สุนีย ์ โพธิ์กาวลิ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ต าแหน่งนักการ
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.นางสุพิชญา  บุญพบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
4.น.ส.รัชนีกร  ทิพยสุ์ข ห้องสอบที ่3
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1.น.ส.ธนัยาภา  รัชชญาวงศ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ประชาสัมพันธ์
5.นางพัชรี  เปล่งผิว 2.นายวรรณะ  แก้วมณีเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   นางผกาพันธ ์ ศรีวรขันธ์
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ห้องสอบที ่4 ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
6.นางวรรณี  อินทร์รจนา 1.นางพรศรี  สุขพรหม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 2.นายรัฐชัย  แซ่เฮ้ง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รกัษาความปลอดภัย
7.นางกมลภัทร  ตนุเลิศ ห้องสอบที ่5   นายเฉลย  ชาติคมข า
ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1.นายประวทิย ์ อ้อยเธยีรชัย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย

2.น.ส.สุธาทิพย ์ ญาติมาก ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที ่6
1.น.ส.จนัทรา  ศิรินาวี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล
2.นายศุภกร  ไชยยทุธ์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   นางสาวพรสุรีย ์ พงษ์เศวต
ห้องสอบที ่7   เจา้หน้าที่พยาบาล
1.นางพัลลภา  โต้ตอบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
2.น.ส.บังอร  สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่8 กรรมการคุมสอบส ารอง
1.นางเบญจรัตน์  ศิริยิง่ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1.นางสุวารี  วรรณเวช
2.น.ส.ปิยะมาศ  น  าดอกไม้ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่9
1.น.ส.อภิรดี  วงษ์ทรัพย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นายสมพร  มาสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่10
1.นายสาธติ  ลิ มชื่น ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.น.ส.ศรัญญา  พรมสัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่11
1.นายชาญยทุธ  บุญมีพิพิธ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นางพรวรินทร์  ส าเริง ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่12
1.นางพัชรี  พงศ์พิริยะสกุล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นายเอกชัย  เทียนน้อย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่13
1.น.ส.มนัสวร์ี  บูรณาพา ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นางจนิดาพร  กล่ินหวล ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่14
1.นางรัชฎาวรรณ  คูฮุด ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นายทชภณ  ทองอ าไพ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่15
1.นายวรัิตน์  ศรีอาจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.น.ส.วรานิตย ์ อรุณมณี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

 สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่2
โรงเรยีนราชโบรกิานุเคราะห์                                                   

กรรมการคุมสอบ



 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

 สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่2
ห้องสอบที ่16
1.นางกมลภัทร  วฒันาสุข ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.น.ส.สนัญญา  ยอดข าใบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่17
1.นายนัยฤทธิ์  มาลี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นางอังคณา  บุญเจริญ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่18
1.น.ส.กิจจชญา  วรภักดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.น.ส.วาสนา  ธรุะกิจ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่19
1.น.ส.ดวงนภา  บุญทัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นายสุรชัย  จติสงบ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่20
1.น.ส.สมควร  แผนคู้ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นส.พิมพ์ธรีา  แยม้ขยาย ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายวนิัย  พุม่บุญทริก 1. นายภูริชญา   ไผ่ทอง ห้องสอบที ่1 นายชาติ  วอนยนิ
ผ.อ.โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1.นางสาววรรณพร โพธิ์ขาว ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย นักการประจ าสนามสอบ

2.นางสาวปัทมพร หอมภู่ 2.นางสาวเปมิกา สอาดโอษฐ์ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
ครูโรงเรียนแคทรายวทิยา ห้องสอบที ่2

1.นายปฏิพัฒน์ เสียมไหม ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
2.นายพรชัย เชื อสีหะรณชัย ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย

ห้องสอบที ่3
1.นางสาวธนันพิชญ์ ปณชัยธรีดนย์ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
2.นางสาวศมณพร เรืองสิทธิ์ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
ห้องสอบที ่4
1.นางสาวดุษิต ชีวงักูล ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
2.นางสาวนพจริา ทรายทอง ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย
ห้องสอบที ่5
1 นายเอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์ ครูโรงเรียนแคทรายวทิยา
2 นางสาวปลายฟ้า ช่วยบ ารุง ครูโรงเรียนแคทรายวทิยา

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสมมาต โพธิ์ทอง 1.นางสาวกรกมล อุ่นเป็นนิจย์ ห้องสอบที ่1 นางโสภี  กล้าหาญ
ผอ.โรงเรียนวดัสันติการามวทิยา ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวทิยาลัย 1. นางสาวอริสรา  คุ้มผง ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ นักการประจ าสนามสอบ

2. นายสันติ  มีจนัทร์ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ห้องสอบที ่2
1. นางสาววชิญาพร  อารมณ์ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. นางสาวอรจริา  หมอทรัพย์ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ห้องสอบที ่3
1. นางสาววรัิลยพุา  สุกแจม่ ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. นางปรียาภรณ์  ลิ มติ ว ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรยีนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์                                                  
กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนปากท่อพิทยาคม
กรรมการคุมสอบ



 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

 สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่2

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสุรินทร์ ส าลี 1.นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว ห้องสอบที ่1 นางสาวสุภารัตน์ จ านงค์ทอง
ผอ.โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1.นางสาววภิา  ตันติวภิาวนิ ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม นักการประจ าสนามสอบ

2.นางสาวสุจรีา  ศรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ห้องสอบที ่2
1.นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
2.นางสาวเขมจริา  ใจร่ืน ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ห้องสอบที ่3
1.นางสาวภาวกิา สินพิทักษ์ ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
2.นางสาวศศิวมิล จนัทรักษา ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ห้องสอบที ่4
1.นายคงฤทธิ์  นันทบุตร ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
2.นายดนุพล  อุดมรัตน์ ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายศิริชัย  ทองหน้าศาล 1. นางสาววนัทนา   เพ่งทิม ห้องสอบที ่1
ผอ.โรงเรียนแคทราย ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1.นางสาวชลดา  แก้วสุวรรณ์ ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

2.นางสาวอรณี  พิมพ์สอาด ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายนัทที  พัฒนะผล 1 นางสาวอภิฤดี เกียรติมงคล ห้องสอบที ่1 นางพนิดา  แก้ววเิศษ
ผ.อ.โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา 1 นางธนาพร สวา่งอารมณ์ ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา

2.นางพรพรรณ  สุจติต์มาลี 2 นางสาวณัชชา ถิระศุภศรี ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา
ครูโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ห้องสอบที ่2

1 นางวริทยา ชุนเกษา ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา
2 นางปภาอร อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา
ห้องสอบที ่3
1 นางสุกัญญา พูลธนะ ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา
2 นายวทิยา มองมั่น ครูโรงเรียนวดัสันติการามวทิยา
ห้องสอบที ่4
1.นายนิกร  ชัยสงคราม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นางสาวองุ่น  เอี่ยมงาม ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ห้องสอบที ่5
1.นางสาวชูศรี  สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
2.นางสาวเสาวนี  ลิขิตพงษ์วทิย์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนรฐัราษฎรอุ์ปถัมภ์                                              
กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย                                                   
กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนแคทรายวิทยา                                                



หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจ าสนาม
สอบ

นักการประจ าสนามสอบ
นายจรัญ  สุขเสรี 1.นายองอาจ  วจิติรวรกาญจน์ ห้องสอบที่ 1 1. นายสุทัศน์  ตราบดี
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ 1. น.ส.ณัฐธลัยา  หวงิปัด ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ 2. นายกฤษณะ  พิมเสน
สายธรรมจนัทร์ 2. ดร.กิติศักด์ิ  ดีพื้น 2.น.ส.สุวมิล  ค าดี ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ

ครูร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ ห้องสอบที่ 2 ประชาสัมพันธ์
3.นางควนคนึง  เสาม่วง 1.น.ส.เพ็ญนภา  แก้วตา ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ 1. นายกิตติชัย  เปล่ียนศรี
ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์ 2.น.ส.ทิพวรรณ์  มีทรง ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ ครูร.ร.สายธรรมจนัทร์

ห้องสอบที่ 3
1.น.ส.พวงเพ็ญ  จนัทร์แจม่ ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2. น.ส.ชลลดา  วงศ์นุกูล ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
ห้องสอบที่ 4
1.น.ส.ผุสชา  ขันธแ์ก้ว ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2.นายพลพิทักษ์  ชีวนาถพันธ์ ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
ห้องสอบที่ 5
1.น.ส.ณัฐพร  เอี่ยมหรุ่น ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2.น.ส.สุวรรณี  อินทเสน ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
ห้องสอบที่ 6
1.น.ส.ชื่นฤทัย  จนีรอด ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2.น.ส.ศิรินทร์  พานเพชร ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
ห้องสอบที่ 7
1.น.ส.สกาวเดือน  ส าเนียง ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
2.น.ส.ฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
ห้องสอบที่ 8
1.น.ส.พนาวรรณ  อุดมโภชน์ ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
2.วา่ที่ร.ต.หญิงศันสนีย์  ทองประยูร ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
ห้องสอบที่ 9
1.น.ส.ธนิตา  ลิขิต ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
2.น.ส.สุวมิล  ทองเรือนเหมือน ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
ห้องสอบที่ 10 
1.น.ส.พรปวณ์ี  พรหมทา ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
2.น.ส.นนท์จริา  ครุฑใจกล้า ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
ห้องสอบที่ 11
1.นายธรีะพงษ์  ประพฤติกิจ ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์
2. น.ส.ปารมี  ศิรวชัรินทร์ ครูร.ร.โสภณศิริราษฎร์

หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจ าสนาม

สอบ
นักการประจ าสนามสอบ

นางปิยนุช  โรจนกุล นางอัมพิกา  เปล่ียนบุญชู ห้องสอบที่ 1 นายมงคล  บุญเพ็ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์ 1. น.ส.ปิยวรรณ  อุทัยธรรม ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
โสภณศิริราษฎร์ 2. น.ส.ชลิตา  โพธิเ์ตียน ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์

ห้องสอบที่ 2
1. น.ส.ปาจรีย์  โชติศิริคุณวฒัน์ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2. นางเพ็ญจนัทร์  เพ็ญประภากร ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 3 
1.น.ส.วภิาดา  วงศ์ยะรา ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2. น.ส.สาวติรี  เทพเกื้อ ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
ห้องสอบที่ 4
1.น.ส.สุพัตรา  โกมลมุสิก ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
2.น.ส.พรพิกุล  เจริญลอย ครู ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ

กรรมการคุมสอบ

สหวิทยาเขตราชบุรี 3
โรงเรียนสายธรรมจันทร์

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



สหวิทยาเขตราชบุรี 3

 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจ าสนาม

สอบ
นักการประจ าสนามสอบ

1.นายมณเฑียร  สุดฮะ นางสาว.เมทิกา  เที่ยงน้อย ห้องสอบที่ 1 นายธนาชัย  บุตรคงกิติโชติ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ 1. น.ส.อริสรา  สาททอง ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
เนกขัมวทิยา 2. วา่ที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์

ห้องสอบที่ 2
1. นางกนกพร  สายสวสัด์ิ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2. นายเอกรินทร์  ฉัตรชัยโพธิท์อง ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์

หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจ าสนาม

สอบ
นักการประจ าสนามสอบ

นายวนิัย  สุบรรณเกตุ 1.น.ส.วมิล  อยู่พิพัฒน์ ห้องสอบที่ 1 1.น.ส.วรรณา  ลีสุวรรณ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์ 1. น.ส.ณภาภัช  ปล้ืมบ าเรอ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ประสาทรัฐประชากิจ 2. นายอัมพร  พูลทรัพย์ 2. นายพัสกร  คงกินเก ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์

ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์ ห้องสอบที่ 2
1.น.ส.กัญญาณี  ใบเนียม ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2. นายธรีกฤต  สร้างการนอก ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 3
1. ส.ต.ท.วนิัย  พงษ์ศิริ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2. น.ส.ศรีจนัทร์  แดงประสิทธพิร ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 4
1.นายนรเศรษฐ์  ทิมพิทักษ์ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2. น.ส.จติติมา  จนัทร์โททอง ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 5 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2.นางวไิลวรรณ  ชูเลิศ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 6
1. นายศุภกิจ  รัตนาภินันท์ชัย ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
2.น.ส.เบญจวรรณ  แจม่กระจา่ง ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ห้องสอบที่ 7
1.นายวนิัย  อ่อนศรี ครู ร.ร.เนกขัมวทิยา
2.น.ส.ตรีชฎา  จบีฟัก ครู ร.ร.เนกขัมวทิยา
ห้องสอบที่ 8
1.นายสุชิน  ดอนวดัไพร ครู ร.ร.เนกขัมวทิยา
2.นายทศพร  ทิพย์โยธนิ ครู ร.ร.เนกขัมวทิยา

หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจ าสนาม

สอบ
นักการประจ าสนามสอบ

นางสาวเขมิกา  จฬุารมย์ 1. นายงบุญรุ่ง  คอนเมฆ ห้องสอบที่ 1 นางสุนีย์  เจริญสุข
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ร.ร.เนกขัมวทิยา 1. นางสาวเขมณัช  มีโสภา ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2. น.ส.จริภา  ผาตินาวนิ ครู ร.ร.สายธรรมจนัทร์
ราชบุรี

โรงเรียนเนกขัมวิทยา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
กรรมการคุมสอบ

กรรมการคุมสอบ

กรรมการคุมสอบ



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายวรากุล  หงษ์เทยีบ 1 นายธรีภทัร์  สุวรรณ์ ห้องสอบที่ 1 1. นายประเสริฐ  มิง่ทองคํา
ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1 นางสาวศิราภรณ์  จ่ามา ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

2 นางสาวศศิวมิล  อินทรพันธ์ 2 นายวรีพล  แย้มทรัพย์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 2. นายประจบ  ต้นแก้ว
ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ห้องสอบที่ 2
3 นางสาวสมัญญา  มณีงาม 1 นายยุทธพล  จันทรดี ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 3. นางสาวขวญัใจ  อารีกิจ
ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 2 นางอําภา  บญุส่งดี ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
4. นางสาววริศสรัล   อธกิารวงศ์เลิศ ห้องสอบที่ 3 4. นายวทิยา  ศรีรัตน์
ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา 1 นายอภเิดช  พานเงิน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
5. นางภคัพิมล  มาศภากร 2 นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา ห้องสอบที่ 4
6. นางสาวพิณแก้ว  พินทอง 1 นายคฑาวธุ  ล้ีกิจเจริญผล ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ครูโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อปุถัมภ์" 2 นางสาวไอยลดา  ขุนณรงค์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นางเสริมสุข  จ้อยทองมูล

ห้องสอบที่ 5
1 วา่ที่ ร.ต.ภวูดล  ปิ่นทกูล ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เจ้าหน้าที่พยาบาล
2 นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นางสาวนราพร  ญาณไพศาล
ห้องสอบที่ 6
1 นางสุวรรณา  จิตต์ปล้ืม ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
2 นายเฉลิมศักด์ิ  คงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ห้องสอบที่ 7
1 นายณัฐวฒิุ  แฝงนาง ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
2 นางสาววฒันาวดี  สิงหแ์ก้ว ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ห้องสอบที่ 8
1 นางสาววฒันศิริ  ชมหมู่ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
2 นางสาวสุมนภคั  วรภทัรทรัพย์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ห้องสอบที่ 9
1 นางสาวสายฝน  กล่ันทพิย์ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
2 นางสุพัตรา  ไชยยศ ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
ห้องสอบที่ 10
1. วา่ที่ ร.ต.หญิง ศิริพร   ดีจรัส ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
2. นายภริูวทิย์  รุ่งสิทธวิรรณ ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
ห้องสอบที่ 11
1. นายกําพล   เสลานนท ์ ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
2. นางสาวศิริกาญจน ์เสนยี์วงศ์ ณ อยุธยา ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
ห้องสอบที่ 12
1. นางสาวมัชฌิมา    ล้ีสมบรูณ์ผล ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
2. นายวชิัย   ธนะภมูิ ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
ห้องสอบที่ 13
1. นางสินนีาฏ    พัดทอง ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
2. นายปริญญา   แทวแดง ครูโรงเรียนหนองโพวทิยา
ห้องสอบที่ 14
1. นางพิรานนัท ์  โคตรนู ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
2. นายราเมศร์   ภาวะไพบลูย์ ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
ห้องสอบที่ 15
1. นายปรีชา  พูลเปี่ยม ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
2. นางสาวปณิฑิรา  หว้ยหงษ์ทอง ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
ห้องสอบที่ 16
1. นางสาวอิงทอุร  โพธนิา ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
2. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง ครูโรงเรียนทา่มะขามวทิยา
ห้องสอบที่ 17
1. นางสาวดนกุานต์  ศรีสุข ครูโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

2. นายธนพันธ ์ ฐิติวรณ์พรรณ ครูโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

ห้องสอบที่ 18
1. นางสาวกันย์ชนก  ไชยวงษา ครูโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

2. นางสาวชรินทร์ทพิย์  ผิวเกล้ียง ครูโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"

สหวิทยาเขตราชบุรี ที่ 4
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3

กรรมการคุมสอบ



สหวิทยาเขตราชบุรี ที่ 4

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางสาวเกศสุดา  เนรมิตธนไพศาล 1. นายวชิัย  วรพจนม์งคล ห้องสอบที่ 1 นายเสรี  อินทรครุปะกุล
ผู้อํานวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นายธญัพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นายหนุม่  โพธ ิ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นายศุภชัย  วฒันาสุข ห้องสอบที่ 2 
ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นางสาวสมถวลิ  นาคนาคา  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นางสาววนัดี  สงวนศักด์ิ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
3. นางสนองภทัร สุธรีวงศ์ ห้องสอบที่ 3 
ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นางสาวฐิติภร  เอีย่มหรุ่น ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นายมงคล  ทองงาม ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 4
1. นายจิระศักด์ิ  ทบุจิ๋ว ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวชญาพร  มาเวหา ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 5
1. นางสาวสุภทัรา  ทบัชม ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวศิวนนัท ์ คําภร์ีทอง ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 6
1. นายกฤษฎา  รุ่งเรือง  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวมณีรัตน ์ กมลพัฒนานนัท ์ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวจารุนภิา  ภู่สวสัด์ิ  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวนสุรา  ส่งศรี ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายเจษฎา  ธรีะตระกูล 1. นางสาวรสชกร  บบุผาคํา ห้องสอบที่ 1 นางสุนนั  สังข์ทอง

ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นางสาวสุธดิา  กองแดง  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวภริูชญา  เล้าศศิวฒันพงศ์  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นางสายทพิย์ เกรียงวงค์ ห้องสอบที่ 2
ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นางพลอยไพรินทร์  เอีย่มวบิลูย์ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นางสาวมลวภิา บญุจันทร์ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวรุ่งรัตน ์ ยิว้ศรีคล ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นายกฤษดากร  พลมณี  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 4
1. นางสกาวเดือน  อินต๊ะวนิ    ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวชุติมา  แก้วสุวรรณ  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายอภเิชษฐ์  เกตุกร 1. นางสาวพัฒน ีมูลดี ห้องสอบที่ 1 นางประคอง เนยีมรักษา
ผู้อํานวยการโรงเรียนทา่มะขามวทิยา ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน ์ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

2. นางสาวนภสัวรรณ  หนทูอง  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวภทัรมน  แก้วพร้อมฤกษ์  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นางสาวนนัทน์ภสั  ประชากูล ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวพิชามญชุ ์ สุขสวา่ง ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
2. นายสุริยันต์  มาลา ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางสาววมิล อินแหยม 1. นายชัยรัตน ์เล็กพ่อ ห้องสอบที่ 1 นางสาวติรี  แก้วยิม้
รักษาการในตําแหนง่ ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี 1. นายสกล  ศรีสุกไสย  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี
ผู้อํานวยการโรงเรียนโพหกั "วงศ์สมบรูณ์ราษฎร์อุปถัมภ"์ 2. นายวรวชัร์  รัตนสมบรูณ์  ครูโรงเรียนโพธาวฒันาเสนี

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนหนองโพวิทยา
กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียน โพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายนิวตัร  วงศ์วลัิย 1.นางสาวสุชานุช ศรีสุวรรณ์ ห้องสอบที ่1 1.นายส าราญ  หลวงจอก
ผ.อ.โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม 1.นายวนิิจ อินทร์พรหม ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม 2.นายศุภชัย  เล็กเปล่ียน

2.นางนิตยา  คล้ายเครือ 2.นางสาวแพรไหม แดงบ ารุง ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม 3.นางสาวอโนชา  พรมระเบียบ

ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ ห้องสอบที ่2
3.นางมนัสยา  นภาผ่อง 1.นางวลัยพร แสดงธรรม ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ 2.นางสาวนุชนาฏ ไหลงาม ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
4.นางสาวอุมาพร  เกษตรเพิม่สิน ห้องสอบที ่3
ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา 1.นายสมชาย  เตียวตระกูล ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
5.นางสาวพณิดา   สิงห์สาครเดชา 2.นางสาวฉันชนก เดชอัมพร ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ห้องสอบที ่4

1.นายไกรวทิย ์ปานแยม้ ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
2.นายเกียรติศักด์ิ วงศ์ยะรา ครูโรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม
ห้องสอบที ่5
1.นางบังอร  โชติแสง ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นายสุภเวช  ตรัยที่พึง่ ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่6
1.นางสาวสุวรรณา  วารีอุดม ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นายวรีศักด์ิ  ทองดอนน้อย ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่7
1.นางสาววงศ์วธ ู เฮงประเสริฐ ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นางสาวนวพร ณ นคร ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่8
1.นางสุพรรณษา  บุญโว ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นางนุชจริา  มหาพัฒนไทย ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่9
1.นายจ านงค์  คล้ายเครือ ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นางพิกุล  นิลเพ็ชร ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่10
1.นางสาวกัณต์กนิษฐ์  เรืองยนิดี ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
2.นางสาวกฤษณี  นานคงแบบ ครูโรงเรียนกรับใหญ่ฯ
ห้องสอบที ่11
1.นางสาวนันทิยา  เชื้อหอม ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
2.นางสาววชัรินทร์  จนัทโร ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
ห้องสอบที ่12
1.นางสาวยวุดี  โอแก้ว ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
2.นางสาวบุญญาภา  ภูโ่ต ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
ห้องสอบที ่13
1.นางปรางทิพย ์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
2.นางสาวศิริรัตน์  ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
ห้องสอบที ่14
1.นายศรัณย ู คงลิน ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
2.นางสาวมณีรัตน์  หมวดฉิม ครูโรงเรียนช่องพรานวทิยา
ห้องสอบที ่15
1.นางสาวศิริลักษณ์   อุทัยวฒัน์ ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
2.นายวชิาญ  ลังกาแกม ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่5
โรงเรยีนรตันราษฎรบ์ ารงุ 

กรรมการคุมสอบ

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3



สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่5
โรงเรยีนรตันราษฎรบ์ ารงุ 

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายวรรณชัย  รังษี นายธนชัย  พงษ์นาค ห้องสอบที ่1 นายโสภา  บัวเบา
ผ.อ.โรงเรียนช่องพรานวทิยา ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 1.นายวรีะศักด์ิ   สีมาค า ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม

2.นางสาวเสาวลักษณ์  นาแป้น ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
ห้องสอบที ่2
1.นายอาคม  ชาญเดช ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นายอภิสิทธ ์ ทองค า ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่3
1.นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางอมรรัตน์  ทิมจติร ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่4
1.นายนนทวรรษ  วงัมะนาว ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นายกฤษณะ  แก่งาม ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางจนัทรา  เรือนทองดี 1.นายสมทรง  วงษ์ถาวรเรือง ห้องสอบที ่1 นายวนิัย  พรรษา

ผ.อ.ร.ร.กรับใหญ่วอ่งกุศลกิจฯ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 1.นางสาวสุจติรา  กล่ินสวา่ง ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางนงค์นุช  ถีระศิลป์ 2.นายปราโมช  สาล่ี ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง ห้องสอบที ่2

1.นางนิศารัตน์  ไชยขันธุ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางสาววริิยา  ศิลสวสัด์ิ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่3
1.นางนารีรัตน์  หาดเพ็ชร์ศุข ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวชยมล  โลหะชุมพล ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่4
1.นางสาวทิฑัมพร  สุขปาน ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวธริญา  สังขลักษณ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่5
1.นายสิวราช  อินต๊ะ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นายไพรัชช์   ถิรภัทรพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่6
1.นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางพรรณทิพย ์ ตันมงคลกาญจน์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสุรินทร์   อังกุรวโิรจน์ นางสาวระพีพรรณ  ศรีวเิชียร ห้องสอบที ่1 นายชนะชัย   ใจเล่ือม

ผ.อ. ร.ร.หนองปลาหมอพิทยาคม ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 1.นายศิวานันท์  สังข์ทอง ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางสุภา  อินทร์พรหม ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่2
1.นายอภินันท์  บุญล้อม ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นายนฤชา  ระเบียบ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนช่องพรานวิทยา
กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนกรบัใหญว่่องกุศลกิจพิทยาคม
กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนหนองปลาหมอพิทยาคม



สหวิทยาเขตราชบุร ีที ่5
โรงเรยีนรตันราษฎรบ์ ารงุ 
โรงเรยีนมัธยมวัดดอนตูม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ นางจฑุามาศ  อวคุิณประเสริฐ ห้องสอบที ่1 นายสมทรัพย ์พงศ์คเชนทร์
ผ.อ.โรงเรียนมัธยมวดัดอนตูม ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 1.นางกรรณิการ์  สุดฮะ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

2.นางสาวนาตยา  แซ่เตียว ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่2
1.นางสมรวย  แซ่ภู่ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางอลิสา  ชินวงศ์โชติพันธ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่3
1.นางสริตา  พรชัย ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นายกฤติเดช  ประชานุกูล ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่4
1.นางสาวสินีนาฎ  กอบก า ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง

กรรมการคุมสอบ



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายณรินทร์  ช านาญดู 1.นายยทุธนา  ดอกบุก ห้องสอบที่ 1
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางกมลเนตร เกตุแกว้ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นายมาลา  เปรมปรีด์ิ
กาญจนานุเคราะห์ 2.นายปราโมทย ์ พุ่มเกดิ 2. นางสาวณัฏฐา เกรียรติศิริกลุ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี 2. นายกั๊ก  บุญเกดิ

ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ห้องสอบที่ 2 3. นายวิทยา  ผาสุก
3 นางสาวสุนันท์  จารุกรุณา 1. นางสาวพึ่งพร  บุญสืบ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี 4. นางสาวชลอ  คชายทุธ
ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์ 2. นางสาวนัยนา  สัตว์นาโค ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี นักการ ภารโรง
4 นางศิวพร  คล้ายเจก๊ ห้องสอบที่ 3
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ 1. นายวิสูตร  ปัญญาชยัรักษา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
5 นางรัชนี  เชื้อจนัสา 2. นายฐกฤต จนัทร์หอม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ ห้องสอบที่ 4
6. นางสาวนิภาพร  พรพิไลสวัสด์ิ1. นางสาวปาริฉตัร แซ่โง้ว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ครูโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม2. นางสาวกนัต์กนิษฐ์ เอี่ยมอิ่ม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
7. นางสาววัลยลิ์กา  นิยาย ห้องสอบที่ 5
ครูโรงเรียนด่านมะขามเต้ียวิทยาคม1. นางกมลชนก เรืองเดช ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

2. นางสาวสุกานดา  บัวระภา ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวนันทวัน  รสหวาน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. นายสงกรานต์ บัวพิมพ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ห้องสอบที่ 7
1. นางวรรณนิภา อารักษ์ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. นายวีรพล  พานะกจิ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ห้องสอบที่ 8
1. นายวิษณุ  ระวังนาม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. ว่าที่ร้อยโทนิรัตน์  จลุเอยีด ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ห้องสอบที่ 9
1. นางสาวธิติมา เณรจาที ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. นายอภวิัฒน์  หนูขาว ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ห้องสอบที่ 10
1 นางสาวอโนชา  ไคลมี ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
2 นางสาวดวงใจ บุญแต่ง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
ห้องสอบที่ 11
1 นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมชนะ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
2 นางสาวนภสอร  กลีบทอง ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
ห้องสอบที่ 12
1 นางสาวณัฐฐศศิ  จนัทร์แยม้ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
2 นางสาวศรีสกลุ  ภมูิพลับ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์

การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

สหวทิยาเขตเมอืงสงิห์
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

สหวทิยาเขตเมอืงสงิห์
ห้องสอบที่ 13
1 นายสุกจิ  ภู่ไพโรจน์ ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
2 นายอภสิิทธิ์  ทุมภู ครูโรงเรียนพนมทวนชนูปถมัภ์
ห้องสอบที่ 14
1 นายฐิติโชต  ชธูัญญะ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางพนาไพร  ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 15
1 นางสาวฆลิตษา  กล้าหาญ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางสาวพัชรียา  แซ่เจา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 16
1 นางสาวประภาพร  แสงใสย์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางสาวสุพรรณิกา คมสันต์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 17
1 นางสาววรัทยา ชวีาภทัรกลุ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางสาวเพ็ญนภา  วิชยัสุทธิพันธุ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 18
1 นางพรทิพย ์จานแกว้ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางสาวสุพรรษา คชายทุธ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 19
1 นางจริาพร  บัวลอย ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

2 นางสาวขนิษฐา  สิงห์พรม ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุ

ห้องสอบที่ 20
1. นางสาวปพิชญาดา  ไชยลังกา ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวกิ่งกญัญา  ทรงมิตร ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
ห้องสอบที่ 21
1. นางสาวสุกญัญา  ศิริค า ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวพิมพร  เยซอกู่ ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกลุ 1. นายสันติ สีมา ห้องสอบที่ 1
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายสุทัศน์ บุญวัย ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางบังอร  แจง้เณร
เทพมงคลรังษี 2. นางสาวนลิน บุณยปรรณานนท2์. นางสาวอมรรัตน์ จนัทร์ประเสริฐ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2. นางอารินัน  แพ่งยงั

ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ห้องสอบที่ 2
3. นางสาวสุภาพร พันธ์พุฒ 1. นางสาวศิรินภา เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 2. นางสาวหะวอ โต๊ะเถื่อน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวมลิสา สุขวงษ์จนัทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นายชนบดี เหลืองสด ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนเทพมงคลรังษี

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

สหวทิยาเขตเมอืงสงิห์
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวนงลักษณ์ ศิริฟัก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวฉนัทนา สบัติ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 5
1. นางไพเราะ มาตะราช ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางศิรินารถ เหลืองสด ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวมลธวา สิงขรรักษ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวนภาภางค์ ครุฑกลู ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาววิภาดา พงษ์สระพัง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวนรินทร นามเมือง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 8
1. นางสาวมิรันตรี กลัดเล็ก ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาววลีภรณ์ พูลยิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 9
1. นางสาวสุดาทิพย ์ อารินทร์ ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นายนพเกา้  พนาสิน ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
ห้องสอบที่ 10
1. นางสิริลักษณ์  สิงหวัฒนศิริ ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวกมุภา  กลัยามงคล ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
ห้องสอบที่ 11
1. นางสาวกติติมา  อดุมสินค้า ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวรักษ์สุดา  ประกอบผล ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายคณิต  ชลูาภ 1. นางสาวจ าเนียร นิลพวง ห้องสอบที่ 1 นางจนัทร์วดี  รักษ์อาจ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวปรียานุช ธะนะฉนั ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
เทพศิริทร์ลาดหญ้า 2. นางสาวศุภสัรา ด้วงปลี 2. นายอดิศร สุริยะค าวงษ์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ห้องสอบที่ 2

1. นางสาวสุภทัริภา ทองจนี ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นายพีระพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวอญัชลี โชคสมกจิ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นายณัฐชนนท์ ยงทรัพยอ์นันต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 4
1. นายอษัฎาวุธ สุขสวัสด์ิ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวพิมพ์พิชา บุญสืบสันติ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญา้ กาญจนบุรี

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

สหวทิยาเขตเมอืงสงิห์
ห้องสอบที่ 5
1. นางสาวยลดา กวิงพรม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นายพิรุณ ประภาจติสุนทร ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวจนิตนา ลิเล่ิม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวณัชชา ศรีเสน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายประมวล  ศรีบูจนัดี 1. นางสาวบุพกานต์ ศรีโมรา ห้องสอบที่ 1 นายเปียก  เหมือนวงษ์
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายอรรถพร จนัทร์จ ารูญ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม 2. นางสาวลาวัณย ์ เนตรสว่าง 2. นางสาวเนืองนิตย ์มหามาตร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ห้องสอบที่ 2
1. นายสยมภ ูจุ้ยทอง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวพัชราภรณ์ ปุยสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 3
1. นายปราโมทย ์สังขเ์มือง ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวเพ็ญนภา ปุยสุวรรณ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 4
1. นางสาวบุณยาพร เคนไชยวงค์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นายรุจกิร ตุลาธาร ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 5
1. นายภพธรรม สุขเจริญ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. ว่าที่ร.ต.หญิงจรรยา เลิศมณีทวีทรัพย์ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 6
1. นางสาวพัทรินยา สืบจากอนิทร์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวศรัณย ์เคนไชยวงค์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่ 7
1. นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2. นางสาวสมรัตน์  มาเอี่ยม ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายพยนต์  ข าขจร 1  น.ส.รังสิมันต์ุ  โมกขพันธุ์ ห้องสอบที่ 1
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ 1. น.ส.ศศิธร  ปวุตินันท์  ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ นางสาวนันทิตา  ปราบพาล
พนมทวนชนูปถมัภ์ 2. น.ส.จฬุาลักษณ์  พัฒนมาศ ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

ห้องสอบที่ 2
1. น.ส.ภทัราภรณ์  ศรีแป้น ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ
2. นางกญัญาภทัร  บุญมานุช ครูโรงเรียนพนมทวนพิทยาคมฯ

กรรมการคุมสอบ
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

โรงเรียนดา่นมะขามเตี้ยวทิยาคม

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

สหวทิยาเขตเมอืงสงิห์
ห้องสอบที่ 3
1. นางสาวศิวรรจน์  ศิริรัตน์ ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชนะเลิศ ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
ห้องสอบที่ 4
1. นางภณัฑิล  สนธิศรี ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม
2. นางสาวศิโรรัตน์  ชนุหวานิช ครู ร.ร.ด่านมะขามเต้ียวิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
รักษาราชการในต าแหน่ง 1.นางสาวสุนิศา   อสิสระ ห้องสอบที่ 1
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม 1.นางสาวจนัทนา คล้ายอนิทร์ ครู ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
พนมทวนพิทยาคม 2.นางสาวฐานิตย ์วิเศษศรีสมบุญ ครู ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม

ห้องสอบที่ 2
1.นางสาวจรัิตติกาล ถิ่นกาญจน์วัฒนาครู ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม
2.นางสาวเจนจริา  คูณโกทา ครู ร.ร.ศรีสวัสด์ิพิทยาคม

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นายอ านาจ   ทัดสวน 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุษยา  นาโคกลุห้องสอบที่ 1
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวปนิดา สืบบุก ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
ศรีสวัสด์ิพิทยาคม 2. นางสาวกาญจนา  อยู่เอี่ยม ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวกฤษฎาวรรณ  พันธุระ ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี
2. นายวาสุกรี  เพชรด าดี ครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี

โรงเรียน พนมทวนพิทยาคมฯ

โรงเรียนศรีสวสัดิ์พิทยาคม



หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นายท านุ  วงษ์น้อย 1. นางสาวเกสร พุทธรักษา ห้องสอบที ่1 นางสาวนิดหน่อย  สอนใจ
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 1.นายสมนึก  รุ่งรัตน์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี นายสุวนิัย  ฟักช้าง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2. นางสาวนนทกานต์ แก้วเรือง 2.นายศิริณัฐ  ปานด า ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี ห้องสอบที ่2
กาญจนบุรี 3. นายวรีพัฒน์  ไสยาวนั 1.นางรุ่งนภา  ชิดชอบ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 2.นายสุพัฒน์  กนกพจนานนท์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่3
1.นายวฒิุชัย  บุญมา ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวอังคณา ใจส ารวม ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่4
1.นายวโิรจน์  สามสี ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวจริาพร  แสนวนัดี ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่5
1.นายสมศักด์ิ  เหลืองมังกร ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นายวรีะพงษ์  ทิแพง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่6
1. นางสาวอาริสา  คล้ายข า ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่7
1.นางสาวชวนพิศ  ผ่องศิริ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.วา่ที่ร.ต.หญิงอภัสตรา  พันธเ์ปรม ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่8
1.นายกฤษณะ  สุขเจริญ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวอรุณรัตน์  สนตุ่น ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่9
1.นางอ าพันธ ์ หอมสุวรรณ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวสุนิษา  ยิม้ใหญ่หลวง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ

นายบุญเลิศ  แสวงทอง 1 นางสาวเกศสุดา  พันธศ์รี ห้องสอบที ่1 1.นายสุเทพ  คริวหนู
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎร์บ ารุง 1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 2. นางสาววไิลลักษณ์  โฉมมิตร ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

ห้องสอบที ่2
1.นายนราวฒิุ  ยอดจนัทร์ ครูโรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎร์บ ารุง

2.นายกรวนิ  พระสวา่ง ครูโรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎร์บ ารุง

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นายประวทิย ์  สิงห์เรือง นางสาวนันทินี  ภุมรินทร์ ห้องสอบที ่1 นางนุชนาฎ   เพิกเฉย
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 1. นางลักขณา รัตนพิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 2  นายสิทธชิัย  ชะบา ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

แบบฟอรม์การจัดกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

สหวิทยาเขตท่าม่วง
โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครนิทร ์กาญจนบุรี

โรงเรยีนพังตรรุาษฎรร์งัสรรค์

โรงเรยีนหนองขาวโกวิทพิทยาคม



แบบฟอรม์การจัดกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

สหวิทยาเขตท่าม่วง

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นางบุษบา  ใจแก้ว 1.นางทัศนีย ์ ระเบียบแหวน ห้องสอบที ่1 1.นายอุดม  คุณละ
ครูโรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎร์บ ารุงครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรค์ 1 นางสาวเมธาวดี  ลือชา ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรค์
รักษาการต าแหน่ง 2 นางสาวสุดาพร  แก้วปานกัน ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรค์
ผู้อ านวยการโรงเรียน

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นางสาวณัฐกาญจน์  สุภาพงษ์ 1.นางแสนดี วยัวฒันะ ห้องสอบที ่1 1.นางฉลวย  พรมมา
รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 1.นางสาวสุจติรา  อุทก ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 2.นางร าพึง  แก้วเกตุ

2.นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล 2.นางสาวอุทัยทิพย ์ คล้ายบุตร ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 3.นางสาวสังวรณ์ ช านานก าหนด
ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง ห้องสอบที ่2 4.นางจรูญ  ใบบล
3.นางสาววรัญญา ธญัญาผล 1.นางสาวกรุณา  กังสนานนท์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 5.นางบุญยิง่  วเิศษสิงห์
ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 2.นายสัมฤทธิ์  สลักค า ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
4.นายสังวาลย ์ มีผล ห้องสอบที ่3
ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 1.นายคมสัน  ธรรมมา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
5.นางพรรณรัตน์ บุญมี 2.นายสุรารักษ์  ก ายาน ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ครูโรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม ห้องสอบที ่4
6.นายเศรษฐ์ฐวฒัน์  ปิน่เปีย้ 1.นางสาวสมลักษณ์  แก้วระยา้ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ 2.นางสาวฐิตาพร  ทัด ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
7.นางสาวกุลณิศา  บัวปรอท ห้องสอบที ่5
ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ 1.นายวนิสัน  ชาน ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
8.นางสาวสุวารินทร์ กล่ินเมือง นางสาวธนวรรณสิริ ทิมแก้ว ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ ห้องสอบที ่6

1.นางสาวฐิติรัตน์  รูปสม ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวคัทลียา  จนัทร์สวา่ง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่7
1.นายวรุณ  กาฬพันธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นายสิริชัย  โพธิ์ศรีทอง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่8
1.นายอุดมศักด์ิ  นาคะพันธ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวพรทิพย ์ ศีลแดนจนัทร์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่9
1.นางสาวนิภา  คู้เจริญ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นายณัฐพล  วฒิุปรีชา ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่10
1.นางสาวสมฤดี  ตาลศรี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นายอานนท์  ไชยลังการณ์ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่11
1.นางสาวบังอร  ท าดี ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นางสาวอุษณา  อินก๋ง ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
ห้องสอบที ่12
1.นางสาวสุทธพิร ชุนใช้ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง
2.นางสาววลิาวรรณ  ปัน้หุน่ ครูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง

โรงเรยีนหนองตากยาตัง้วิรยิะราษฎรบ์ ารงุ

โรงเรยีนวิสุทธรงัษี จังหวัดกาญจนบุรี



แบบฟอรม์การจัดกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

สหวิทยาเขตท่าม่วง
ห้องสอบที ่13
1.นายสุรชัย   ใจจง ครูโรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม
2.นางใกล้รุ่ง   เอี่ยมเจริญ ครูโรงเรียนหนองขาวโกวทิพิทยาคม
ห้องสอบที ่14
1.นางสาวภิญญาพัชญ์  พรวชัรชัย ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นายสรายทุธ  เขียวเจริญ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่15
1.นางสาวอุทัยรัตน์  ร่ืนจติร ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางสาวกมลชนก เปรมปรีด์ิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่16
1.นางอรุณศรี  บงกชโสภิต ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นายอัครพล จอ้ยทองมูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่17
1.นายวโิรจน์  เยีย่มสวสัด์ิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางสาวมณฑิชา  แตงอ่อน ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่18
1.นางโชติกา  เหลืองตระกูล ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางสาวระววิรรณ  สระทองให้ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่19
1.นางสาวจนัทร์เพ็ญ จริะประพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางลัดดา  มะม่วงชุม ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่20
1.นางสาวมนตรา  ยงัสบาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางสาวณัฐรดา  จณินชวดลเดชา ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่21
1.นายกฤษฏกาณฑ์  สุทธพิิทยศักด์ิ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นายวรพล  แอ้มอุตม์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่22
1.นางวณีา นาคะพันธุ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

2.นางสาวนิติมา รุจเิรขาสุวรรณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระกียรติฯ กาญจนบรีุ

ห้องสอบที ่23
1.นางชนิสรา  อังคตรีรัตน์ ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรค์

2.นางสาวเจนจริา  ศรีเหรา ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรค์

หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ กรรมการคุมสอบ ต าแหน่ง นักการประจ าสนามสอบ
นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์ 1. นางสุดใจ พละศักด์ิ  ห้องสอบที ่1 1.นายสิทธชิัย  แสงฟ้า
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 1.นายสมทรง  วงศ์ระพี ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 2.นางบังอร  เปล่งปล่ัง
โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 2. นางคนึงนิตย ์เนียมหอม 2 นางสาวเพียรฐา  มาสวา่ง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี ห้องสอบที ่2
3. นางศิริอัมพร  ปินตาเชื้อ 1.นางวชัราภรณ์ อังสถิตยอ์นันต์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 2.นางสาวอจนิไตย พวงทอง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
4. นายวริิยะ   กิติกุล ห้องสอบที ่3
ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี 1.นางสาวประภัสราห์ อริยมรรคปัญญา ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

2.นายประกฤษณ์  ทัณกาศ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่4
1.นางสาวพิกุล  วนาพิทักษ์กุล ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นายสุโชติ  นิลเพ็ง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี

โรงเรยีนท่าม่วงราษฎรบ์ ารงุ



แบบฟอรม์การจัดกรรมการ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่3

สหวิทยาเขตท่าม่วง
ห้องสอบที ่5
1.นางภัทรานิษฐ์  วงศ์วชัรมงคล ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวจฑุามาส  สามทอง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่6
1.นางสาวทัศนีย ์นิลผ้ึง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวสุมาลี  เขตจนัทึก ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่7
1.นายนิติธร  ต้นโพธิ์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นายธนนันท์  กล่ันบุศย์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่8
1.นางสาวนุจรีย ์ หล้าเครือ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวนภัสสร  จติรพันธ์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่9
1.นางปัทมาวสี  กอธงทอง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวสุนิสา  แซ่เอง ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่10
1.นายอดิศร  นิยมรัตน์ ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นายวสุิทธิ์ เจยีมธโนปจยั ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่11
1.นายจ านงค์  นรดี ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นายอนุชา  หิรัญล าไย ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
ห้องสอบที ่12
1.นางรัตนาภรณ์  ปิน่เพชร ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี
2.นางสาวนพวรรณ ส่งกล่ิน ครูโรงเรียนวสุิทธรังษี



หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายประทีป  หวานชิต 1.นางสาวเสาวณี   วงษพัฒน หองสอบที่ 1 นางสาวรัตนา ไชยอด

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร 1.นายศักดิ์สิทธิ์   ใจผอง ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร นางสาวเดือนเพ็ญ ตันเจริญ

โรงเรียนทามะกาวิทยาคม 2.นางสาววิลาวัณย   เลาหะพิจิตรพงค 2.นายชยานันต  ปรางจโรจน ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร เจาหนาที่ประชาสัมพันธ

ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร หองสอบที่ 2 นางวิพาดา อินทวิชัย

3.นางพิมพิมล  ปตวัฒนสกุล 1.นางศศิธร    บุญสม ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร เจาหนาที่การเงิน

ครูโรงเรียนทาเรือพิทยาคม 2.นางสาวจิราภรณ  แกวประสิทธิ์ ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร นางปนนญะพัทธ ชินวัฒนกาญจน

4.นางภัณฑิรา   จงออน หองสอบที่ 3 เจาหนาที่พยาบาล

ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 1.น.ส.มนสิชา  เปลงเจริญศิริชัย ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร นางสมพร ภูมเรศ

2.นายศุภโชติ   บุญไว ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย

หองสอบที่ 4 นายสราวุธ ศรีสุริยมาตย

1.นายณัฐวุฒิ   บรรเทาทุกข ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

2.น.ส.จินตนา   หนองปงคํา ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

หองสอบที่ 5

1.น.ส.จุฑาทิพ  สระทองพรม ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

2.น.ส.ศิริกาญจน   การตรง ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

หองสอบที่ 6

1.น.ส.มาลัยพร   สระทองจันทร ครูโรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

2.น.ส.อัจฉรียา  พรมประเสริฐ ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

หองสอบที่ 7

1. นางสาวอรุณวรรณ  วันสิม ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

2. นางธัญญา       แสนเลิศ ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

หองสอบที่ 8

1. นางสาววิไลลักษณ  ชิดปลัด ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

2 นายอภิสิทธิ์  มนตพฤกษา ครูโรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ

หองสอบที่ 9

1.นางนิรมล   เอกทัน ครูโรงเรียนทาเรือพิทยาคม

2.น.ส.วรกาญจน   นิรัติศัยดีสกุล ครูโรงเรียนทาเรือพิทยาคม

หองสอบที่ 10

1.นางอุบลรัตน  เหลืองรุงไพศาล ครูโรงเรียนทาเรือพิทยาคม

2.น.ส.เสาวลักษณ  แกวเรือง ครูโรงเรียนทาเรือพิทยาคม

หองสอบที่ 11

1.วาที่รอยตรีกฤษฎิ์  บัวใบ ครูโรงเรียนทามะกาปุญวิทยา

2.นายสงายนต  จันทะเวช ครูโรงเรียนทามะกาปุญวิทยา

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายคงคา    จุลกิจวัฒน 1.นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 1.นายวิทวัส พุทธประเสริฐ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม นายพระไพร  ทองปลอด

โรงเรียน.พระแทนดงรังวิทยาคาร 2.นายธนวุฒิ จันทีเทศ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม ตําแหนง ลูกจางประจํา

หองสอบที่ 2

1.นางสาวมณีรัตน วนาพิทักษกุล ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นางสาวน้ําฝน ใจผอง ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หองสอบที่ 3

1.นางสาวศรัณยภรณ เสนาวงศ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นางสาวฐิตารีย สําเภา ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หองสอบที่ 4

1.นายมนตรี แตงจันทร ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นายณัฐพล กลีบสัตบุตร ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หองสอบที่ 5

1.นางกันหา อินจีน ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สหวิทยาเขตทามะกา

โรงเรียนทามะกาวิทยาคม

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สหวิทยาเขตทามะกา

หองสอบที่ 6

1.นายนพดล เล็กบาง ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นายนรุตม รัชชประภาพรกุล ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นางสาวสุนันทา  พราวตะคุ 1.นายเคบอย สินสุพรรณ หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 1.นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัมภ 2.นางสาววราพร นอยเกตุ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หองสอบที่ 2 

1.นางสาวภัทรชนก อวมสุวรรณ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นางสาวอลิสา ปวนเดช ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

น.ส.มนัสนันท  ทองศรีมัณฑนา นางฐานิชนันท ใจจริง หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 1.นางเฉิดโฉม ลอยพโยม ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

โรงเรียนทาเรือพิทยาคม 2.นางอโนทัย จิตบุญ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หองสอบที่ 2

1.นายสมชาติ ตรียินดี ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

2.นางเอมอร จันทร ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายจํานงค  ภักดี นางสาวยุวดี พุทสอน หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม 1.นางดุจดาว นุชนุม ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา 2.นางสาวจีระวรรณ พรศิริ ครูโรงเรียนทามะกาวิทยาคม

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนทาเรือพิทยาคม

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนทามะกาปุญสิริวิทยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนนิวิฐราษฎรอุปถัภ



หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสุริยะ  จันทร์สนอง 1.นายประสงค์ นุสนทรา หอ้งสอบที ่1 นายน้อย  เพิม่พลู  
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก 1.นางสาววรรณนิภา ฉิมพลี ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก นักการภารโรง
โรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง 2.นางสาวขวญัชนก กาญจนสาธติ 2.นางสาวนัฏฐ์ติกาญ เจียวยี่ ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก

ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก หอ้งสอบที ่2
1.นางสาวอารีย์ เที่ยงอ่อน ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
2.นางสาวพชัราภรณ์ พานทอง ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
หอ้งสอบที ่3
1.นางสาวพรปวณ์ี ชโยทิต ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
2.นางสาวกรรณิการ์ ทองค ารัตน์ ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
หอ้งสอบที ่4
1.นางสาวอริศ วรเลข ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
2.นางสาวลลิตา ลายจ าปา ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
หอ้งสอบที ่5
1.นายปกรณ์ แจ้งประจักษ์ ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก
2.นางสาวจันทรกานต์ แจ้งใจ ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก

หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางอโนทัย ทัณกาศ 1.นายศิลาภฐั  สร้อยประเสริฐ หอ้งสอบที ่1 นายสมใจ  จันทร์แดง
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนประชามงคล 1. นายคชานนท์  ธนะสกุล ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง นักการภารโรง
โรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก 2.นางสาวดาวเรือง โหง่นค า 2. นางสาวศิวพร  พรมข า ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง

ครูโรงเรียนประชามงคล หอ้งสอบที ่2
1. นางบณัฑิตา  เพิม่พลู ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง
2 นางสาวปยิะพร  อินมอญ ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง

หอ้งสอบที ่3
1.นางสาวเอกนารี  คุ้นเคย ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
2.นางสาวจุไรรัตน์  ปทุมสูติ ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
หอ้งสอบที ่4
1.นางสาวกัญณภทัร  ดอนสระ ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
2.นายอภปิลาย  เข็มเพช็ร์ ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
หอ้งสอบที ่5
1.นายนิติ  เดชากุล ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
2.นางสาวนิกานดา  สุคนธมณี ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม
หอ้งสอบที ่6
1 นางนฤมล  อังคณาแสงมณี ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
2 นางสาวกุสุมา  พลูสวสด์ิ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายศุภากร  เมฆขยาย 1.นางสาวกิติยา  ลาภปฏมิาพร หอ้งสอบที ่1 นายฉลอง  น้อยใสย์
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม 1.นางอิสรีย์ ตรีสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก นักการภารโรง
โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 2.นางสาวยุพนิ สามสี ครูโรงเรียนบอ่พลอยรัชดาภเิษก

หอ้งสอบที ่2
1.นางสาวมาราตรี เหมือนละมัย ครูโรงเรียนประชามงคล
2.นางสาวจิตตินันท์ เพิม่พลูสุขยิ่ง ครูโรงเรียนประชามงคล

หอ้งสอบที ่3
1.นางสาวกัลยา อุ่นภกัด์ิ ครูโรงเรียนประชามงคล
2.นางสาวภทัรานิษฐ์ แซ่ไหล ครูโรงเรียนประชามงคล
หอ้งสอบที ่4

โรงเรยีนหนองรปีระชานิมติ

การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน
โรงเรยีนเลาขวัญราษฎรบ์ ารงุ

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนบอ่พลอยรชัดาภเิษก

กรรมการคุมสอบ

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ปกีารศึกษา 2561
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  เขต 8 ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่3

สหวิทยาเขตพลอยไพลิน

1. นายสุวรรณ  บญุศรี ครูโรงเรียนประชามงคล
2. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว ครูโรงเรียนประชามงคล

หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายธรีสิทธ ์เปีย่มธนาธปิ นายวาทิต  ระหวา่งบา้น หอ้งสอบที ่1 นายวรัิตน์  นาคเขียน
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  มากศิริ ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง นักการภารโรง
โรงเรียนหว้ยกระเจาพทิยาคม 2. นางสาวดวงรัตน์ รัตนพงษ์ ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง

หอ้งสอบที ่2
1. นางสาวมยุรา  บญุมาก ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง
2. นายกมลชัย  ธยิะศิริ ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง

หอ้งสอบที ่3
1. นายประคุณ  สาระศาลิน ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง
2. นายวชิชุ  สุภาพเสรีพงษ์ ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง

หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นางอรณิชชา  คชนา 1. นางสาวลักษกิา  ศรีบรรพต หอ้งสอบที ่1 น.ส.ธารารัตน์ กาญจนบรูพา
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง 1.นางกาญจนา  บญุพา ครูโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม นักการภารโรง
โรงเรียนประชามงคล 2. นางสาวกนิษฐา  พลอยงาม 2.นางสาวณิชาภา  ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม

ครูโรงเรียนเลาขวญัราษฎร์บ ารุง หอ้งสอบที ่2
1.นางนริศรา  อ่อนสด ครูโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม
2.นางสาวเขมปภสั  สืบศักด์ิ ครูโรงเรียนหนองปรือพทิยาคม

หอ้งสอบที ่3
1 นางสาวจอมมณี ศรีเจริญ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
2 นางอ้อยขวั้น  วงศ์พทิักษ์ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
หอ้งสอบที ่4
1 นายนิรุจน์  กัณหา ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
2 นางสาวกิตติมา  วาระสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
หอ้งสอบที ่5
1 นางเบญจวรรณ เหลือลมัย ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต
2  นางสาวกรกนก  สอนจันทร์ ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต

หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลางประจ าสนามสอบ นักการประจ าสนามสอบ
นายสรศักด์ิ  ไสยะหตุ 1 นางสาวกาญจนา  วิวัฒน์รุ่งเรืองดี หอ้งสอบที ่1 นายวรากร  เพง็สัน
ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1.นางสาวอมรรัตน์  พนัธุ์เจริญ ครูโรงเรียนประชามงคล นักการภารโรง
โรงเรียนหนองปรือพทิยาคม 2.นางสาวศรินยา  ฤกษย์าม ครูโรงเรียนประชามงคล

หอ้งสอบที ่2
1. นางสาวปนัดดา  ดามี ครูโรงเรียนประชามงคล
2. นางสาวฉววีรรณ  เครือแตง ครูโรงเรียนประชามงคล

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนหว้ยกระเจาพิทยาคม

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนประชามงคล

กรรมการคุมสอบ

โรงเรยีนหนองปรอืพิทยาคม



หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

1. นางสาวสุทิตา  ชมเชย หองสอบที่ 1 นายจํารอง  เอี่ยมจินดา

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  พึ่งฮั้ว ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 2. นายปณณวิชญ  ซาไข 2. นางสาวกนกพร  ประวาลวิมุติ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา หองสอบที่ 2

1. นางสาววาสนา  พิมพขันธ ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

2. นางสาวดอกจันทร  ดวงวิสัย ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

หองสอบที่ 3

1. นางสาวธนาพร  สอาดชื่น ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

2. นางสาวขนิษฐา  คงนิยม ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

หองสอบที่ 4

1. นางสาววิชุดา  สิทธิเนตร ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

2. นางสาวมุกระวี  ซื้อสิริไพศาล ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

หองสอบที่ 5

1. นางสาวสิวินีย  ประจําถิ่น ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

2. นางสาวชนมน  ดาโอภา ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

หองสอบที่ 6

1. นายพัฒนศักดิ์  เหลืองสะอาด ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

2. นางสาวณัฐชกาญต  วงศศัย ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายยงยุทธ  สงพะโยม 1. นางสาวชุติมา  ใจคลาย หองสอบที่ 1 นายนภดล  ธรรมธุระ

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. นายกรกฏ  สะลิม ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา 2. นางสาวสุภาวดี  สังขสถาพร 2. นางสาวมัทนา  สีดํา ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา หองสอบที่ 2

1. นางสาวอรัญญาพร  โพธิ์พันธ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

2. นางสาวทิพยกมล  ตามบุญ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

หองสอบที่ 3

1. นางสาวเนตินา  เทียนศิริ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

2. นางสาวเพชรชมพู  อินทปทม ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

หองสอบที่ 4

1. นางสาวกันยารัตน  จันมา ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

2. นางสาวธันยธีตา  ธงชัย ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

หองสอบที่ 5

1. นางสาววาสนา  ผลาเลิศ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

2. นางสาวนันทนภัส  พรพิชญานินทครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายศักดา  ภุมรินทร 1. นายบัณฑิต  บุญเพชร หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 1. นางสาวโชติกา  เทพสาธร ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี 2. นายพงศธร  การกสิขวิธี ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

สหวิทยาเขตแควนอย

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดําริ)

กรรมการคุมสอบ



การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 8 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

หองสอบที่ 2

1. นางสาวอัมรา  ใจติ๊บ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

2. นางสาวรัชชนันท  ชัยรักเกียรติ ครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

หองสอบที่ 3

1. นางสาวณิชนันทน  ศรีวลีรัตน ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

2. นางสาวจันธจิลา  หวยหงษทอง ครูโรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายไชยพร  มะลิลา 1. นางสาวอริสา  พงศสุวรรณ หองสอบที่ 1

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี 1. นางสาวพรพรรณ  เสมทับ ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา 2. นางสาวนพรัตน  พัสดุสาร ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

หองสอบที่ 2

1. นายณัฐพงศ  ใอจอย ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

2. นายกิตติชัย  ทองทวี ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

หองสอบที่ 3

1. นางสาวเสาวคนธ  ชนะรัตน ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

2. นางสาวสุกัญญา ตาปน ครูโรงเรียนรมเกลา กาญจนบุรี

หัวหนาสนามสอบ กรรมการกลางประจําสนามสอบ นักการประจําสนามสอบ

นายเจริญ  พรหมมา 1. นางสาวสุกัลยา  เกตุแดง หองสอบที่ 1 นางสาวอารีย  กิ่งมณี

ผูอํานวยการโรงเรียน ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา 1. นายทองสุข  ทองไพรวรรณ ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 2. นางสาวทัศนีย  โมลางาม 2. นายกมล  คล้ํามณี ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา หองสอบที่ 2

1. นายเสนา  เหมือนหงส ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

2. นางสําลี  สายสุด ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

หองสอบที่ 3

1. นายภิญโญ  วงศสามี ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

2. นายกิรพัฒน  กิ่งทอง ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

หองสอบที่ 4

1. นายทินกร  นามแสน ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

2. นายทวนทอง  วงศาโรจน ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

หองสอบที่ 5

1. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

2. นางสาวภัทราณี  ภูขวัญเมือง ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

หองสอบที่ 6

1. นางสาวรัตติกาญจน  อุมอารมย ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

2. นายณัฐพงษ  วนาพิทักษกุล ครูร.ร.ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา

หองสอบที่ 7

1. นายสุทธิศักดิ์  จินดาเรือง ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

2. นายชิษณุพงศ  สมฝน ครูโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

กรรมการคุมสอบ

โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา

กรรมการคุมสอบ


	(นายจตุรงค์ สุขแก้ว)
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