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ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที่ 392/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖  
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………….. 

  ด้วยโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ได้ก าหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  
๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษาและทางราชการ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย                                      
๑.๑ นายธีระศักดิ์  แก้วสุข   ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางศิริญญา  หล้าเต็น   กรรมการ 
๑.๓ นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมการ 
๑.๔ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินการสอบและเกิดผลดีต่องานราชการ 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ประกอบด้วย 
๒.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการ 
๒.๓ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   กรรมการ 
๒.๔ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   กรรมการ 
๒.๕ นางลาวัลย์  ขยันขาย   กรรมการ 
๒.๖ นางสุภาณี  วงค์ปวน   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวปาณิสรา พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๒.๙ นางสาวทาริกา  อุดเทพ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ   กรรมการ 
๒.๑๑ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. ด าเนินการจัดสอบ, ควบคุม, ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบการสอบ 
๒. ดูแลความเรียบร้อยของการสอบพร้อมทั้งจัดครูเข้าควบคุมการสอบแทนในกรณี                                          

ที่ผู้ควบคุมการสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในค าสั่งได้   
 
 

.../๓.คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย 
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๓. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
๓.๑ นางรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางอุมาพร  แก้วปวน   กรรมการ 
๓.๓ นางพิชยา  ชูมก    กรรมการและเลขานุการ      

มีหน้าที ่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดสอบแต่ละอาคาร 

๔. คณะกรรมกำรกลำง   ประกอบด้วย 
๔.๑ นางอุมาพร  แก้วปวน         ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวสุดารัตน์   เปียงน้อย  กรรมการ 
๔.๓ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  กรรมการ 
๔.๔ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย       กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบ จัดเก็บและรักษากระดาษค าตอบและข้อสอบ 
2. จัดข้อสอบตาม วัน เวลา ที่ก าหนดให้ผู้ควบคุมการสอบแต่ละห้อง 
๓. การควบคุมการสอบแทนผู้ควบคุมการสอบในกรณีที่ผู้ควบคุมการสอบไม่ปฏิบัติ

หน้าที่ตามค าสั่งได้ 
๔. อ านวยความสะดวกโดยทั่วไป    

๕. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ ประกอบด้วย 
๕.๑ นางญาดา  ตรีเนตร   ประธานกรรมการ  หน้าที่ข้อที่ ๑,๒,๓ 
๕.๒ นางจันทร์วัน  รั่วรู้                กรรมการ       ท าหน้าที่ข้อที่ ๔ 

มีหน้าที ่ ๑. รับข้อสอบพร้อมทั้งส ารวจจ านวนชุดข้อสอบให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละห้อง 
๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายข้อสอบที่อัดส าเนาเรียบร้อยแล้วแก่อาจารย์ประจ าวิชา 
๓. ควบคุม ดูแล ก ากับ  ติดตามผลการจัดการอัดส าเนาให้เป็นไปตามขั้นตอนรวมถึง

การป้องกันการสูญหาย 
 ๔. อัดส าเนาข้อสอบวิชาต่างๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้น  

๖. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ ได้แก่ ครูประจ าวิชา   
มีหน้าที่  จัดท าข้อสอบโดยส่งข้อสอบที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ                              

น าส่งหัวหน้างานวัดผลเสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕  

๗. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ ก าหนดให้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบและให้ครูที่ปรึกษาแต่ละ
ห้องดูแลการจัดห้องสอบให้เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบ ในกรณีที่ห้องสอบมี โต๊ะ เก้าอ้ีไม่เพียงพอ         
แก่จ านวนนักเรียนให้จัดหาให้ครบตาม วัน เวลา ที่ ระบุในตารางสอบ   ประกอบด้วย 

๗.๑ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ประธานกรรมการ 
๗.2 นายบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมการ 
๗.3 นายสมาน  จันทร์ธง   กรรมการ 
๗.4 นางจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมการ 
๗.5 นายผจญ  ภิระแก้ว   กรรมการ 
๗.๖ พนักงานท าความสะอาดทุกคน  กรรมการ 
๗.๗ นายชัยพิชิต  อุดค ามี   กรรมการและเลขานุการ    

.../๘. คณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ 
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๘. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบกรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบแต่ละห้อง ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน   ๘.๒ นางกาญจนา เหลืองทา 
๘.๓ นางพันนภา  วลีด ารงค์   ๘.๔ นางสาวขวัญฤดี  ศรีษะ 
๘.๕ นางจันทร์เพ็ญ  ยอดยา   ๘.๖ นางสาวพลอย  ครุฑน้อย 
๘.๗ นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ๘.๘ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
๘.๙ นางนพผกามาศ  สายนุวงศ์  ๘.๑๐ นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์ 
๘.๑๑ นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม  ๘.๑๒ นางสาวสุริยาพร  ญาณตาล 
8.๑๓ นายณฐพล  พงษ์ธรรม   ๘.๑๔ นางสาวพัชราภรณ์  จนัทร์ตาธรรม 
๘.๑๕ นางล าดวน  ติดทะ   ๘.๑๖ นายชัยพิชิต  อุดค ามี 
๘.๑๗ นางสาวสภุาพร  เป็งปิง   ๘.๑๘ นางสาวสภุาณี  วงค์ปวน 
๘.๑๙ นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ๘.๒๐ นายธนวรรธน์  ชัยยา 
๘.๒๑ นางพิชยา  ชูมก    ๘.๒๒ นางสาวนัยนา  หมื่นจ าปา 
๘.๒๓ นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง          ๘.๒๔ นางศรีเริญ  มีพิมพ์ 
๘.๒๕ นางศรีเริญ  มีพิมพ์   ๘.๒๖ นายพิชัย  นิราราช 
๘.๒๗ นางลาวัลย์  ขยันขาย   ๘.๒๘ นายเฉลิมชน  วรรณพาน 
๘.๒๙ นายสุทน  คุ้มเสม    ๘.๓๐ นางสาวทาริกา  อุดเทพ 
๘.๓๑ นางสาวปาณิสรา  พิมพิรัตน์  ๘.๓๒ นางสาวสุพัตรา  จินดาหลวง 
๘.๓๓ นางสาวอ าภา  เขียวด ี   ๘.๓๔ นางสาวนริมล  พิมพ์ทอง 
๘.๓๕ นางสาวสุดารัตน์  เปียงน้อย  ๘.๓๖ นางสาวอรนุช  เรือนค า 
๘.๓๗ นางเสาวนีย์  แสงหงษ ์   ๘.๓๘ นางสาวประทุมพร  อภิวงศ์ 
๘.๓๙ นางสาวอ าไพ  สิทธิกาน   ๘.๔๐ นายเอกดน  อินต๊ะปัน 
๘.๔๑ นางสาวรุจิตา  ปัญญาแก้ว  ๘.๔๒ นางสาววรัญญา  เป็งปงิ 
๘.๔๓ นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่  ๘.๔๔ นางสาววชัรินทร์  แก้วมูล 
๘.๔๕ นายนิพล  ปลุกเสก   ๘.๔๖ นายประสงค์  เลิศสมบัติพลอย 
๘.๔๗ นางอรพินธ์  กันทะรัน   ๘.๔๘ นางสาวชลิดา  โอดบาง 
๘.๔๙ นายกฤษฎิ์ชาญ  รุ่นบาง       ๘.๕๐ นางญาดา  ตรีเนตร 
๘.๔๗ นางอุมาพร  แก้วปวน   ๘.๔๘ นางสาวอัมพร  นามณี 
๘.๔๙ นายฐานันดร์  สรุิวรรณ   ๘.๕๐ Mr. Phillip  Dave 
๘.๕๑ นายบรรจบ  ชูมก   ๘.๕๒ นายเฉลิมเกียรติ  ปั้นทอง 
๘.๕๓ นางสาวกนกวรรณ  ฟุงฟู   ๘.๕๔ นายวชัรพงศ์  ผานดอยแดน 
๘.๕๕ นางสาวสุทธิกานต์  นามจันทร์  ๘.๔๖ นางสาววรรณนิชา  ผาสุก 
๘.๕๗ นายเดชพนต์ เงินถา   ๘.๕๘ นายนัฐกานต์  แสนคง 
๘.๕๙ นายศิลปานันท์ บุญอุ้ม   ๘.๖๐ นายธนกร  หลู่ปิน 
๘.๖๑ นายสหัสวรรษ  แสนธรุะ   ๘.๖๒ นางสาวจณิสตา  ส าราญใจ 
๘.๖๓ นางสาวปรียานุช  ปวนเปี้ย  ๘.๖๔ นางสาวเมธาวี  วรณณค า 
๘.๖๕ นางสาวบารมี  วรรณหว้ย  ๘.๖๖ นางสาวพนิดา  ดอกแจ๋ง 
๘.๖๗ นายหนึ่งบุรุษ  อินปงค์   ๘.๖๘ นางสาวเบญจวรรณ  ยะยอง 
๘.๖๘ นางสาวสุนิสา  สุนันตะ๊   ๘.๗๐ นายชายเชษฐ์  ทิพยอด 
 

.../มีหน้าที ่
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มีหน้าที่ ๑. รับข้อสอบจากกรรมการกลางด้วยตนเองมาแจกให้นักเรียนสอบ  
๒. ควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก าหนดในตารางสอบ 
๓. ควบคุมก ากับห้องสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบและผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๔. เก็บรวบรวมข้อสอบแต่ละวิชาที่สอบแล้วและจัดเรียงกระดาษค าตอบตามล าดับ                                              

เลขที่ของห้องเรียนแต่ละห้องแล้วรวบรวมเย็บจัดส่งกรรมการกลางด้วยตนเอง     

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
               (นายธีระศักดิ์  แก้วสุข) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 392/๒๕๖๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 

กรรมกำรคุมสอบ  
   วันจันทร์ ที่  1๙  กันยำยน  2565 

ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 
521 ม.4/1 นายนิพล   นางพันนภา นายนิพล   นางสาวสุทธิกานต์ 
522 ม.4/2 นางสาวอรนุช    นางสาวพิมพ์ชนก   นางสาวอรนุช    นายวัชรพงศ์ 
523 ม.4/3 นางเสาวนีย์   นางสาวสุทธิพร นางเสาวนีย์   นายนัฐกานต์ 
524 ม.4/4 นางสาวอ าไพ   นายชายเชษฐ์ นางสาวอ าไพ   นายเดชพนต์ 
525 ม.4/5 นายณฐพล   นางสาวพลอย   นายณฐพล   นางสาววรรณนิชา 
542 ม.5/1 นางสาววรัญญา   นางกาญจนา    นางสาววรัญญา   นายศิลปานันท์ 
543 ม.5/2 นางสาวรุจิตา    นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวรุจิตา    นายธนกร 
544 ม.5/3 นางสาววัชรินทร์   Mr.Philip Dave นางสาววัชรินทร์   Mr.Philip Dave 
545 ม.5/4 นางสาวประทุมพร   นางสุภาภรณ์   นางสาวประทุมพร   นายสหัสวรรษ 
546 ม.5/5 นางสาวชลิดา   นางกนกวรรณ นางสาวชลิดา   นายชายเชษฐ์ 
547 ม.5/6 นายกฤษฎิ์ชาญ   นางสาวขวัญฤดี   นายกฤษฎิ์ชาญ   นางสาวปรียานุช 
533 ม.6/1 นายชาญณรงค์   นางสาวสุภาณี    นายชาญณรงค์   นางสาวเมธาวี 
534 ม.6/2 นางญาดา   นางสาวพัชรี    นางญาดา   นางสาวบารมี 
535 ม.6/3 นายฐานันดร์   นายชัยพิชิต    นายฐานันดร์   นางสาวพนิดา 
536 ม.6/4 นางสาวอัมพร   นางสาวสุพัตรา    นางสาวอัมพร   นายหนึ่งบุรุษ 
548 ม.6/5  นายบรรจบ    นางล าดวน    นายบรรจบ    นายสาวเบญจวรรณ 
526  ม.6/6 นายเอกดน   นางสาวพัชราภรณ์    นายเอกดน   นางสาวสุนิสา 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 392/๒๕๖๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 

กรรมกำรคุมสอบ  
   วันอังคำร ที่  ๒๐  กันยำยน  2565 

ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 
521 ม.1/1 นางพันนภา นางสาวพิมพ์ชนก   นางพันนภา นางสาวพิมพ์ชนก   
522 ม.1/2 นางสาวสุทธิพร นางสาวพลอย   นางสาวสุทธิพร นางสาวพลอย   
523 ม.1/3 นางนพผกามาศ   นางกาญจนา    นางนพผกามาศ   นางกาญจนา    
524 ม.1/4 นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวขวัญฤดี   นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวขวัญฤดี   
525 ม.1/5 นางสุภาภรณ์   นางกนกวรรณ นางสุภาภรณ์   นางกนกวรรณ 
322 ม.1/6 นายพงศ์นรินทร์   นางสาวสุริยาพร นายพงศ์นรินทร์   นางสาวสุริยาพร 
543 ม.2/1 นางสาวสุภาณี    นางสาวพัชรี    นางสาวสุภาณ ี   นางสาวพัชรี    
544 ม.2/2 นายชัยพิชิต    นางสาวสุพัตรา    นายชัยพิชิต    นางสาวสุพัตรา    
545 ม.2/3 นางล าดวน    นางสาวพัชราภรณ์   นางล าดวน    นางสาวพัชราภรณ์   
546 ม.2/4 นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ   นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ   
547 ม.2/5 นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์   นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์   
326 ม.2/6 นางสาวนัยนา    นายธนากร นางสาวนัยนา    นางสาวสุทธิกานต์ 
533 ม.3/1 นายพิชัย   นายนัฐกานต์ นายพิชัย   นายนัฐกานต์ 
534 ม.3/2 นางสาวทาริกา   นางสาวนิรมล    นางสาวทาริกา   นางสาวนิรมล    
535 ม.3/3 นางศรีเริญ   นายสุทน นางศรีเริญ   นายสุทน 
536 ม.3/4 นายเฉลิมชน    นางสาวจณิสตา นายเฉลิมชน    นางสาวจณิสตา 
327 ม.3/5 นางลาวัลย์   นายสหัสวรรษ นางลาวัลย์   นางสาวปรียานุช 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 392/๒๕๖๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 

กรรมกำรคุมสอบ  
   วันพุธ ที่  2๑  กันยำยน  2565 

ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 
521 ม.4/1 นางสาวอ าภา   นางสาววรรณนิชา นางสาวอ าภา   นางสาววรรณนิชา 
522 ม.4/2 นางสาวอรนุช    นายเดชพนต์ นางสาวอรนุช    นายเดชพนต์ 
523 ม.4/3 นางเสาวนีย์   นายธนกร นางเสาวนีย์   นายธนกร 
524 ม.4/4 นางสาวอ าไพ   นายสหัสวรรษ นางสาวอ าไพ   นายสหัสวรรษ 
525 ม.4/5 นายณฐพล   นางสาวเมธาวี นายณฐพล   นางสาวเมธาวี 
542 ม.5/1 นางสาววรัญญา   นางสาวปรียานุช นางสาววรัญญา   นางสาวปรียานุช 
543 ม.5/2 นางสาวรุจิตา    นายวัชรพงศ์ นางสาวรุจิตา    นายวัชรพงศ์ 
544 ม.5/3 นางสาววัชรินทร์   นายกฤษฎิ์ชาญ   นางสาววัชรินทร์   นายกฤษฎิ์ชาญ   
545 ม.5/4 นางสาวประทุมพร   นายศิลปานันท์ นางสาวประทุมพร   นายศิลปานันท์ 
546 ม.5/5 นางสาวชลิดา   นายนิพล   นางสาวชลิดา   นายนิพล   
547 ม.5/6 นายพิชัย   นางสาวบารมี นางสาวทาริกา   นางสาวบารมี 
533 ม.6/1 นายชาญณรงค์   นางสาวพนิดา นายชาญณรงค์   นางสาวพนิดา 
534 ม.6/2 นางญาดา   นายหนึ่งบุรุษ นางญาดา   นายหนึ่งบุรุษ 
535 

ม.6/3 นายฐานันดร์   
นายสาวเบญจ
วรรณ 

นายฐานันดร์   
นายสาวเบญจ
วรรณ 

536 ม.6/4 นางสาวอัมพร   นางสาวสุนิสา นางสาวอัมพร   นางสาวสุนิสา 
548 ม.6/5  นายบรรจบ    นางสาวจณิสตา  นายบรรจบ    นางสาวจณิสตา 
526 ม.6/6  นายเอกดน   นางสาวสุทธิกานต์  นายเอกดน   นางสาวสุทธิกานต์ 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 392/๒๕๖๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมกำรคุมสอบ  

   วันพฤหัสบดี ที่  2๒  กันยำยน  2565 
ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 

521 ม.1/1 นางพันนภา นางสาวพิมพ์ชนก   นางพันนภา นางสาวพิมพ์ชนก   
522 ม.1/2 นางสาวสุทธิพร นางสาวพลอย   นางสาวสุทธิพร นางสาวพลอย   
523 ม.1/3 นางนพผกามาศ   นางกาญจนา    นางนพผกามาศ   นางกาญจนา    
524 ม.1/4 นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวขวัญฤดี   นางจันทร์เพ็ญ   นางสาวขวัญฤดี   
525 ม.1/5 นางสุภาภรณ์   นางกนกวรรณ นางสุภาภรณ์   นางกนกวรรณ 
322 ม.1/6 นายพงศ์นรินทร์   นางสาวสุริยาพร นายพงศ์นรินทร์   นางสาวสุริยาพร 
543 ม.2/1 นางสาวสุภาณ ี   นางสาวพัชรี    นางสาวสุภาณ ี   นางสาวพัชรี    
544 ม.2/2 นายชัยพิชิต    นางสาวสุพัตรา    นายชัยพิชิต    นางสาวสุพัตรา    
545 ม.2/3 นางล าดวน    นางสาวพัชราภรณ์   นางล าดวน    นางสาวพัชราภรณ์   
546 ม.2/4 นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ   นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ   
547 ม.2/5 นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์   นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์   
326 ม.2/6 นางสาวนัยนา    Mr.Philip Dave นางสาวนัยนา    Mr.Philip Dave 
533 ม.3/1 นางสาวอ าภา   นายพิชัย   นางสาวอ าภา   นายพิชัย   
534 ม.3/2 นางสาวทาริกา   นางสาวนิรมล    นางสาวทาริกา   นางสาวนิรมล    
535 ม.3/3 นางศรีเริญ   นายสุทน นางศรีเริญ   นายสุทน 
536 ม.3/4 นายเฉลิมชน    นางสาววรรณนิชา นายเฉลิมชน    นายวัชรพงศ์ 
327 ม.3/5 นางลาวัลย์   นายเดชพนต์ นางลาวัลย์   นายนัฐกานต์ 
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ตำรำงแนบท้ำยค ำสั่งที่ 392/๒๕๖๕  สั่ง ณ วันที่  ๑๓  เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

หมำยเลข
ห้องสอบ 

ชั้น 

กรรมกำรคุมสอบ  
   วันศุกร์ ที่  2๓  กันยำยน  2565 

ภำคเช้ำ ภำคบ่ำย 
322 ม.1/6 นายพงศ์นรินทร์   นางสาวสุริยาพร     
5๓๕ ม.2/4 นางสาวสุภาพร    นายเฉลิมเกียรติ       
5๓๖ ม.2/5 นางศิริเพ็ญ   นายธนวรรธน ์       
326 ม.2/6 นางสาวนัยนา    Mr.Philip Dave     
327 ม.3/5 นางลาวัลย์   นายสุทน     
521 ม.4/1 นายณฐพล   นายเฉลิมชน        
522 ม.4/2 นางสาวอรนุช    นางสาวบารมี     
523 ม.4/3 นางสาวอัมพร   นางสาวพนิดา     
542 ม.5/1 นางสาววรัญญา   นางสาวนิรมล    นายชาญณรงค์   นายชายเชษฐ์ 
543 ม.5/2 นางสาวรุจิตา    นายกฤษฎิ์ชาญ   นางสาวอ าไพ   นายศิลปานันท์ 
544 ม.5/3 นางสาววัชรินทร์   นางสาวเมธาวี     
545 ม.5/4 นางสาวประทุมพร   นายชายเชษฐ์     
546 ม.5/5 นางสาวชลิดา   นายนิพล       
547 ม.5/6  นายเอกดน   นายหนึ่งบุรุษ     

533 ม.6/1 นายฐานันดร์   
นายสาวเบญจ
วรรณ 

  
  

534 ม.6/2 นางญาดา   นางสาวสุนิสา     
 
 


