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คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต ๑ 

                                                        ท่ี  ๗๗/๒๕๕๖ 

                     เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) 

            เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน  ปการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ 

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

                ดวยสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(NT) เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓  ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

พรอมกันท่ัวประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓   

ในดานภาษา (Literacy)  ดานคํานวณ (Numeracy)  และดานเหตุผล (Reasoning ability)   

                เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ยตุิธรรม  โปรงใส บรรลุผลตาม 

วัตถุประสงคของโครงการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต ๑  จึงแตงตัง้คณะกรรมการ 

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน ปการศึกษา ๒๕๕๕   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ ดงัตอไปน้ี 

๑. คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบดวย 

 ๑.๑  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑                 ประธานกรรมการ    

 ๑.๒  นายเชษฐ  ไทยปยะ           รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑             รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นายนเรศ  โปรงแสง  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๔ นายยงยุทธ  พรมฝาย  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๕ นายธีระยุทธ  ทาปุก  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๖ นายอุดมศักดิ์  จักรนํ้าอาง  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๗ นายสุระ  ออนแพง  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๘ นายรักเกียรติ  มีประไพ  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

 ๑.๙ นายนิรัติ  โปรงแสง  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ เขต ๑   กรรมการ 

  ๑.๑๐  นายจักรา  วาทหงษ  ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

  ๑.๑๑ นายสมบูรณ  สนมฉ่าํ  ผอ.กลุมนโยบายและแผน    กรรมการ 

  ๑.๑๒ นางบุปผา  วิจิตรา  ผอ.กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  กรรมการ 

 



๒ 
 

 

  ๑.๑๓ นางตวงพร  ค้าํช ู  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบตัิหนาท่ี 

     ผอ.กลุมบริหารงานบคุคล    กรรมการ 

  ๑.๑๔ นางชะเรียม  ชัยทอง  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบตัิหนาท่ี 

     ผอ.กลุมอํานวยการ    กรรมการ 

 

  ๑.๑๕ นางสาวละออ  วันจ๋ิว  ผอ.กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  กรรมการ 

   ๑.๑๖  ศึกษานิเทศก สพป.อุตรดติถ เขต ๑  ทุกคน  กรรมการ   

  ๑.๑๗  นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ตดิตามฯ            กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๑๘  วาท่ีพันตรีสมชาย  อินทรขํา  ศึกษานิเทศก                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๑.๑๗ นายเจริญ  ตันบญุ  ศึกษานิเทศก                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๑.๑๘  นางสุนันทา  รักพงษ        ศึกษานิเทศก                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  ๑.๑๙  นางสาวเสาวพิศ  อุนพันธ  ศึกษานิเทศก                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที ่  กําหนดแผนดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            ตามนโยบาย หลักการและแนวทางท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ (สวนกลาง) 

            กําหนด ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ดแูล เรงรัด ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานประเมินคุณภาพ 

 การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหบรรลตุามวัตถุประสงค 

๒. คณะกรรมการดําเนินการสอบ  ประกอบดวย 

๒.๑ ศูนยประสานการสอบที่ ๑  ณ โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา (เครือขายกลุมโรงเรียนคุงตะเภา-ถ้ําฉลอง และ 

เครือขายกลุมโรงเรียนเมืองฝาง)  ประกอบดวย 

  ๒.๑.๑  นายอุดมศักดิ ์ จักรนํ้าอาง   รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑   ประธานกรรมการ 

   ๒.๑.๒  นายเจริญ  ตันบุญ ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑.  สนามสอบโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา   

 นายสุนทร  ออนวัง ผูอํานวยการโรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางรัตนาภรณ  กําแพงแกว ครู โรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา 

 ๒. นางอัญชลี  เมืองกอน ครู โรงเรียนบานวังถ้าํ 

 

๒.  สนามสอบโรงเรียนบานหัวหาด 

 นายวิระ  ทารัตน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัหาด  ประธานสนามสอบ 



๓ 
 

 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเจตพงษ  เลี้ยงประเสริฐ ครู โรงเรียนบานวังถ้าํ 

 ๒. นางลําเนาว  ทองใหญ ครู โรงเรียนบานหาดเสือเตน 

 

 

 

 

 

 

๓.  สนามสอบโรงเรียนบานบอพระ 

 นายชาญ  สรรคเชื้อไพบูลย ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอพระ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวนันทิยา  วิเทศน ครู โรงเรียนบานคุงตะเภา 

 ๒. นางปลันฎา  สงัขโพธ์ิ ครู โรงเรียนบานวังถ้าํ 

 

๔.  สนามสอบโรงเรียนบานวังถ้ํา 

 นายพิษณุ  ปกรณธาดา ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังถ้ํา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพลสรรค  ขาวนวล ครู โรงเรียนบานหัวหาด 

 ๒. นายประทีป  วงษทันท ครู โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา 

 

๕.  สนามสอบโรงเรียนบานคุงตะเภา   

 นายสชุีพ  เสาเกิด ผูอํานวยการโรงเรียนบานคุงตะเภา   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางนงลักษณ  เลิศพิพัฒนสกุล ครู โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา 

 ๒. นายส ี อวมแจง   ครู โรงเรียนบานหาดเสือเตน 

 



๔ 
 

 

๖  สนามสอบโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา   

นายประหยดั  มีมา ผูอํานวยการโรงเรียนปากลวยเสริมวิทยา   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพรเพ่ิม  พัวพัฒนกูล ครู โรงเรียนบานบอพระ 

 ๒. นางชุลีพร  มูลละ ครู โรงเรียนบานหาดเสือเตน 

 

๗.  สนามสอบโรงเรียนบานหวยฉลอง 

 นางจิตตรา  บุญทรงสันติกุล ครู โรงเรียนบานหวยฉลอง  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุชาต ิ ทองอู ครู โรงเรียนบานบอพระ 

 ๒. นายไกรฤกษ ทองคํานุช ครู โรงเรียนบานบอพระ 

 

๘.  สนามสอบโรงเรียนบานหาดเสือเตน   

 นายอุดม  รัตนสังข ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดเสือเตน   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายนิพนธ  มากคลาย ครู โรงเรียนปาขนุนเจริญวิทยา 

 ๒. นายประจักษ  เสียนขุนทด ครู โรงเรียนบานหวยฉลอง 

 

๙.  สนามสอบโรงเรียนบานวังแดง 

  นางณัฐชา  ลาบรรเทา      ครู โรงเรียนบานวังแดง   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายวิชาญ  ม่ันคง ครู โรงเรียนบานหาดงิ้ว 

 ๒. นางทิพยวิมล  สุรสอน ครู โรงเรียนบานหาดงิ้ว 

 

๑๐. สนามสอบโรงเรียนวัดดอยแกว 

      นายสังวาลย  เท่ียงฟก ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอยแกว   ประธานสนามสอบ 

 



๕ 
 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางญาณิศา  คําพรม ครู โรงเรียนวัดคุงยาง 

 ๒. นางยุพิน  มีไหว ครู โรงเรียนวัดคุงยาง 

 

๑๑  สนามสอบโรงเรียนวัดสงิหศรีสวาง 

       นางภาวิไล  ผองใส ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสิงหศรีสวาง  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเศกสรรค  นพศิริ ครู โรงเรียนบานวังแดง 

 ๒. นายเสริม  พันธุพิศาลสหกิจ ครู โรงเรียนบานวังแดง 

 

๑๒. สนามสอบโรงเรียนวัดพระฝาง 

   นายปยะ  ปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพระฝาง   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางบงัอร  เมืองไสย ครู โรงเรียนวัดผาจักร 

 ๒. นางสาวภุมรินทร  พุมจันทร ครู โรงเรียนวัดผาจักร 

 

๑๓. สนามสอบโรงเรียนวัดคุงยาง 

      นายนิรันต  ผองใส ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคุงยาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอุไร  วันนาหมอง ครู โรงเรียนวัดชองลม 

 ๒. นางสุกัญญา  วิรัชชัย ครู โรงเรียนวัดชองลม 

 

๑๔. สนามสอบโรงเรียนวัดชองลม 

   นายสําราญ  ขําฉา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดชองลม   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพีรนุช  เสนหา ครู โรงเรียนวัดดอยแกว 



๖ 
 

 

 ๒. นายวชิรวิทย  คัมภีรทัศน ครู โรงเรียนวัดดอยแกว 

 

๑๕. สนามสอบโรงเรียนวัดคลองนาพง 

      นายโชคชัย  ดีเจือ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมศักดิ์  เสนหา ครู โรงเรียนวัดพระฝาง 

 ๒. นางทัศนีย  ปญญา ครู โรงเรียนวัดพระฝาง 

 

๑๖. สนามสอบโรงเรียนวัดผาจักร 

      นางสาวพิชราพร  มีปน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดผาจักร  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอรุณศรี  พรอมวงษ ครู โรงเรียนวัดคลองนาพง 

 ๒. นางสทธาทิพย  เอมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดคลองนาพง 

 

๑๗. สนามสอบโรงเรียนบานหาดงิ้ว 

   นางนิรชา  พันธุพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดงิ้ว   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางรัญจวน  เชื้อคํา ครู โรงเรียนวัดสิงหศรีสวาง 

 ๒. นางสมพร  แกวประสงค ครู โรงเรียนวัดสิงหศรีสวาง 

 

๒.๒ ศูนยประสานการสอบที่ ๒  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ (เครือขายกลุมโรงเรียนเมืองอุตรดิตถ และ 

เครือขายกลุมโรงเรียนปาเซา-หาดกรวด)  ประกอบดวย 

   ๒.๒.๑ นายอุดมศักดิ์  จักรนํ้าอาง   รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

   ๒.๒.๒ นายอุทัย  พรมโสภา          ศึกษานิเทศก กรรมการ 

 

๑๘. สนามสอบโรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

   นายบรรยง  สุขศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม   ประธานสนามสอบ 

 



๗ 
 

 

หองสอบ                                     กรรมการคมุสอบ 

๑ ๑. นางวัชรินทร  ศักดิ์พงศสงิห ครู โรงเรียนวัดวังกะพ้ีฯ 

 ๒. นางทองวัน  นันทภาณุวัฒน ครู โรงเรียนวัดวังกะพ้ีฯ 

๒ ๑. นางประนอม  มหายศนันท ครู โรงเรียนวัดทาทองฯ 

 ๒. นางรุงรัศม  จันทรา ครู โรงเรียนวัดทาทองฯ 

 

๑๙. สนามสอบโรงเรียนวัดวังกะพ้ี (วิเชียรประชานุกูล) 

      นายสําราญ  แกวเมธีกุล            ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังกะพ้ี (วิเชียรประชานุกูล)  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางบญุชวย  ปนนาค ครู โรงเรียนบานวังโปง 

 ๒. นายสมภพ สุวรรณพันธุ ครู โรงเรียนบานวังโปง 

 

๒๐. สนามสอบโรงเรียนบานปาเซา (ประชานุสรณ) 

      นายชิน  วันมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาเซา (ประชานุสรณ)   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอัมพร  สุบรรณจุย ครู โรงเรียนวัดคุงวารี 

 ๒. นางวรณี  เยาวรัตน ครู โรงเรียนวัดคุงวารี 

 

๒๑. สนามสอบโรงเรียนวัดทาทอง (นิมมานโกวิทพิทยา) 

      นายประวะเรศ  เพ็ชรชาง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง (นิมมานโกวิทพิทยา)  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายประจญ  ภูสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนบานปาเซา (ประชานุสรณ) 

 ๒. นางสภุาภรณ  มวงมี ครู โรงเรียนบานปาเซา (ประชานุสรณ) 

 

๒๒. สนามสอบโรงเรียนบานวังโปง 

   นายธานี  เล็กอุทัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังโปง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๘ 
 

 

๑ ๑. นางนิรัญญา  เครือฟน ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

 ๒. นางลคันา  เรืองศิรรักษ ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

 

๒๓. สนามสอบโรงเรียนวัดคุงวารี 

   นางสาวจิราพร  กลิ่นขจร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคุงวารี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางกรทิพย  ทองแตง ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

 ๒. นางกชกร  ใสแจม ครู โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 

 

๒๔. สนามสอบโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 

   นายกิตตินันท  แกวพันย ู ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมบูรณ  เผือกชัย ครู โรงเรียนบานซานสามัคค ี

 ๒. นายชยัโรจน  บุตรสกุลกุลชร ครู โรงเรียนบานดงชางด ี

 

๒๕. สนามสอบโรงเรียนวัดทุงเศรษฐ ี

      นายสมชาย  รอดเกลีย้ง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงเศรษฐ ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสุธี  เอ่ียมกลั่น ครู โรงเรียนบานทับใหมฯ 

 ๒. นายเสวก  อรัญสวรรค ครู โรงเรียนไผใหญ (เกษตรอุปถัมภ) 

 

๒๖. สนามสอบโรงเรียนหนองกลาย (ราษฎรอุทิศวิทยา) 

  นายสาโรช  ดีวิจิตร ผูอํานวยการโรงเรียนหนองกลาย (ราษฎรอุทิศวิทยา) ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสายสมร  สรอยสอน  ครู โรงเรียนวัดทุงเศรษฐ ี

 ๒. นางจันทนา  พูลประดิษฐ ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ 

 



๙ 
 

 

๒๗.  สนามสอบโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎรบาํรุง) 

    นายอเนก  เทศคลงั ผูอํานวยการโรงเรียนบานทับใหม (ราษฎรบํารุง)  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางเตือนใจ  วรรณภักตร ครู โรงเรียนหนองกลายฯ 

 ๒. นางวันทนา  อูทรัพย ครู โรงเรียนสวนหลวงสาธิตฯ 

 

๒๘. สนามสอบโรงเรียนบานซานสามัคค ี

      นายสมเด็จ  กัดม่ัน ผูอํานวยการโรงเรียนบานซานสามัคค ี  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางฉลาด  ภูสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 

 ๒. นายสมพร  เพชรายทุธ ครู โรงเรียนไผใหญ (เกษตรอุปถัมภ)   

 

๒๙. สนามสอบโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดติถ 

      นายสมพงษ  เจียงวรีวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางคณิศรา  พรมโชต ิ ครู โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 

 ๒. นางพูลสิรี  ศรีทองออน ครู โรงเรียนวัดทุงเศรษฐ ี

 

๓๐.  สนามสอบโรงเรียนไผใหญ (เกษตรอุปถัมภ) 

       นายวรากรณ  วังแกว ผูอํานวยการโรงเรียนไผใหญ (เกษตรอุปถัมภ)   ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายนเรศน  พิมลประเสริฐสขุ ครู โรงเรียนบานดงชางด ี

 ๒. นายณรงค  มีเพ็ชร ครู โรงเรียนบานทับใหมฯ 

 

๓๑.  สนามสอบโรงเรียนบานดงชางด ี

       สิบเอกวัชระ  บํารุงเกต ุ ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงชางด ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๑๐ 
 

 

๑ ๑. นางประจวบ  อยูน่ิม ครู โรงเรียนบานซานสามัคค ี

 ๒. นางพัชรินทร  ขาํนาญ ครู โรงเรียนหนองกลายฯ 

 

 

๒.๓ ศูนยประสานการสอบที่ ๓  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 

(เครือขายกลุมโรงเรียนไตรภาคี และเครือขายกลุมโรงเรียนนพเกาศึกษา)  ประกอบดวย 

      ๒.๓.๑  นายสุระ ออนแพง รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

      ๒.๓.๒  นายรักเกียรต ิ มีประไพ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑          รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓.๓  นางสุนันทา  รักพงษ ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 

  ๒.๓.๔  นางสาวเสาวพิศ  อุนพันธ ศึกษานิเทศก                  กรรมการ 

 

๓๒.  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ 

       นางสุรางค  สุขศิริ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ       ประธานสนามสอบ 

       นางจินตนา  ทองกอน ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ     กรรมการกลาง              

       นางมะล ิ สงัขมูล ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ     กรรมการกลาง 

        

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสคุนธทิพย  ปญญาสงค  ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

 ๒. นางดรุณี  เจริญยศ ครู โรงเรียนมอนดินแดงวิทยาคม 

๒ ๑. นางกนิษฐา  ทากระเบา ครู โรงเรียนพิชยัดาบหัก ๑ 

 ๒. นางสาวเฉลิมขวัญ  พรวนศิริ ครู โรงเรียนมอนดินแดงวิทยาคม 

๓ ๑. นางสาววิไล  วงศสุดด ี ครู โรงเรียนมอนดินแดงวิทยาคม 

 ๒. นางบงัอร  สวางภักดิ ์ ครู โรงเรียนพิชยัดาบหัก ๑ 

๔ ๑. นางสุชดีา  สมุทรหลา ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

 ๒. นางสาวกาญจนาภา ชาวไชย ครู โรงเรียนพิชยัดาบหัก ๑ 

๕ ๑. นางสาวหัทยา  ชูชื่น ครู โรงเรียนมิตรภาพ ๓๙ ฯ 

 ๒. นางสุวิชา  วัฒกวิกรานต ครู โรงเรียนวัดดอย 

๖ ๑. นางสมใจ  ปอมสนาม ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

 ๒. นายชาติชาย  เปยวิเศษ ครู โรงเรียนวัดดอย 

๗ ๑. นางวิไลวรรณ  รินชุมภ ู ครู โรงเรียนบานงิ้วงาม 

 ๒. นางสุนันท  ควรคิด ครู โรงเรียนมิตรภาพ ๓๙ ฯ 



๑๑ 
 

 

๘ ๑. นายวรพจน  บญุเพ็ชร ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

 ๒. นายอาริน  ขันใจ ครู โรงเรียนมิตรภาพ ๓๙ ฯ 

๙ ๑. นายทองด ี ใจวงศ ครู โรงเรียนบานนํ้าไผ 

 ๒. นางสาวบานเย็น  บุญสง ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

๑๐ ๑. นางปราณี  หินจันทร ครู โรงเรียนบานงิ้วงาม 

 ๒. นายณัฐวุฒ ิ จาดแห ครู โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑๑ ๑. นายวรรณะ  เพ็ชรจักร ครู โรงเรียนบานงิ้วงาม 

 ๒. นางวัฒนา  เทียนแทง ครู โรงเรียนบานนํ้าไผ 

๑๒ ๑. นายนพพร  ศิวานนท ครู โรงเรียนบานนํ้าไผ 

 ๒. นางอรพินท  ชูสุทธ์ิ ครู โรงเรียนวัดศรีธาราม 

๑๓ ๑. นายกิตติภพ  สุขเกต ุ ครู โรงเรียนวัดศรีธาราม 

 ๒. นางจันทรเพ็ญ  จุยศิริ ครู โรงเรียนบานงิ้วงาม 

 

๓๓.  สนามสอบโรงเรียนพิชัยดาบหัก ๑ 

       นายประภาส  แดงโชต ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพิชยัดาบหัก ๑ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางมณฑิรา  หลวงแสน ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นางนงคราญ  ดะรีพัฒน ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๔.  สนามสอบโรงเรียนมิตรภาพ  ๓๙ 

       นายบญุเกิด  เกียรติมาโนชญ ผูอํานวยการโรงเรียนมิตรภาพ  ๓๙ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางจิราภรณ  ทรัพยเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นางสาวกฤตยา  ทองแตม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๕.  สนามสอบโรงเรียนมอนดินแดงวิทยาคม 



๑๒ 
 

 

       นางศุภนาถ  บุญกอแกว ผูอํานวยการโรงเรียนมอนดินแดงวิทยาคม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเฉลิม  คาํลอย  ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นายประกาศ  เพียสามารถ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๖.  สนามสอบโรงเรียนวัดศรีธาราม 

       นายทวีสิน  เหลีย่มสมบตั ิ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีธาราม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายธนธัช  บญุคุม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นายอักฤทธ์ิ  ถนอมคุณ ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๗.  สนามสอบโรงเรียนบานงิ้วงาม 

       นายมนู  มวงศรีศักดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานงิ้วงาม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวเยาวนยศ  ถีปรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นางรุงทิวา  ศิริยานนท ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๘  สนามสอบโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 

       นายสิริพล  เตยีเจริญ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางดิษพร  สมตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นางสาวกฤษณา  สมตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๓๙.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าไผ  

       จ.ส.อ.เชวงศักดิ ์ ไทยแท ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าไผ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมคิด  แกวเปย ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 



๑๓ 
 

 

 ๒. นายเดชา  มีมา ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๔๐.  สนามสอบโรงเรียนวัดดอย 

       นายสุรพล  ทํานุพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางภคัจิรา  ธนการัณย ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 ๒. นางสุรินทร  จุลเสวก ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ 

 

๔๑.  สนามสอบโรงเรียนวัดวังยาง 

       นายเจน  มีแกว ผูอํานวยการโรงเรียนวัดวังยาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายวินัย  หงอนไก ครู โรงเรียนบานขุนฝาง 

 ๒. นางพิมพร  ทองกอน ครู โรงเรียนบานขุนฝาง 

 

 

 

๔๒.  สนามสอบโรงเรียนบานขุนฝาง 

       นายประสพโชค  มาเลี้ยง ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนฝาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายโสภณ  เขยีนงาม ครู โรงเรียนบานเหลาปาสา 

 ๒. นางสะใบทิพย  ตาํนานวาลย ครู โรงเรียนบานเหลาปาสา 

 

๔๓.  สนามสอบโรงเรียนบานเหลาปาสา 

       นายเผด็จ  ทานะขันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลาปาสา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมโภชน  ม่ันเข็มทอง ครู โรงเรียนวัดวังยาง 

 ๒. นางสาวปาริชาติ  สาดส ี ครู โรงเรียนวัดวังยาง 

 



๑๔ 
 

 

๔๔.  สนามสอบโรงเรียนบานวังดิน 

       นายปรีชา  สงิหอรุณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังดิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางรวี  สุขไมตรี ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 ๒. นางปวีณา  เพ็ชรจักร ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

 

๔๕.  สนามสอบโรงเรียนบานเดนดาน 

       นายสมพงษ  พรหมฝาย ผูอํานวยการโรงเรียนบานเดนดาน  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเจริญชยั  ตันทิพย ครู โรงเรียนบานวังดิน 

 ๒. นางศศิยาภรณ  กันกรด ครู โรงเรียนบานวังดิน 

 

๔๖. สนามสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยา 

      นายสมศักดิ์  สุวิชยั ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางธมนวรรณ  ยอดรักษ ครู โรงเรียนบานเดนดาน 

 ๒. นางกนกพร  แตงแกว ครู โรงเรียนบานเดนดาน 

 

 

 

๔๗.  สนามสอบโรงเรียนสามัคยาราม 

       นายศุภชยั  ขรรวาระนาท ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคยาราม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพิทักษ  ทิพยแกว ครู โรงเรียนนานอยวิทยา 

 ๒. นางสาวอัมพร  นาพันธุ ครู โรงเรียนนานอยวิทยา 

 

๔๘.  สนามสอบโรงเรียนนานอยวิทยา 

       นางกรกนก  เจริญศรี ผูอํานวยการโรงเรียนนานอยวิทยา  ประธานสนามสอบ 



๑๕ 
 

 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางกรรณิการ  เจียวสวาง ครู โรงเรียนสามัคยาราม 

 ๒. นางนันทนา  โพธ์ิพงษ ครู โรงเรียนสามัคยาราม 

 

๒.๔ ศูนยประสานการสอบที่ ๔  ณ โรงเรียนชุมชนดานวิทยา (เครือขายกลุมโรงเรียนดานดํารงฤทธิ)์  ประกอบดวย 

       ๒.๔.๑  นายรักเกียรต ิ มีประไพ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑    ประธานกรรมการ 

    ๒.๔.๒  นางปานทอง  ปญญาเดช ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

 

๔๙. สนามสอบโรงเรียนนํ้าริดราษฎรบํารุง 

      นายวิษณุ  แสงรัศมี ผูอํานวยการโรงเรียนนํ้าริดราษฎรบํารุง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสุพิศ  สมศักดิ์  ครู โรงเรียนชุมชนดานวิทยา 

 ๒. นางพจนันท  ทิพยพรหม ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา 

 

๕๐.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนดานวิทยา 

       นายณัฐเชวง  รักพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนดานวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวินยา  ภาสกรวิวัฒน ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา 

 ๒. นางนิทรา  รอดชาํนาญ ครู โรงเรียนนํ้าริดราษฎรบํารุง 

 

 

 

 

 

 

๕๑.  สนามสอบโรงเรียนประชาชนอุทิศ 

       นายวัชรินทร  ศรีจันทรฉาย ผูอํานวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๑๖ 
 

 

๑ ๑. นางอัญชลีพร  สีสุก ครู โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ 

 ๒. นางพิมพใจ  ถิ่นประชา ครู โรงเรียนวัดแมเฉย 

 

๕๒.  สนามสอบโรงเรียนชายเขาวิทยา 

       นายสุวิทย  ออนทอง ผูอํานวยการโรงเรียนชายเขาวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายณรงคศักดิ์  บญุประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนดานวิทยา 

 ๒. นางรัตนาภรณ  เกียรติมาโนชญ ครู โรงเรียนนํ้าริดราษฎรบํารุง 

 

๕๓.  สนามสอบโรงเรียนบานไผลอมสามัคค ี

       นายธีรพล  ศรีทองออน ผูอํานวยการโรงเรียนบานไผลอมสามัคค ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอัญชนิดา  จันทรเจก ครู โรงเรียนชายเขาวิทยา 

 ๒. นางอัญชลี  แจงฉาย ครู โรงเรียนราษฎรอํานวย 

 

๕๔.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าไคร 

       นายวัชระพงษ  ตลอดพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าไคร ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายจําเริญ  กาวิลยั ครู โรงเรียนวัดแมเฉย 

 ๒. นางจิราพร  คมด ี ครู โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ 

 

๕๕.  สนามสอบโรงเรียนวัดแมเฉย 

       นายสุนทร  อินหมอม ครู โรงเรียนวัดแมเฉย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายไพฑูรย  ภูเกาะ ครู โรงเรียนนํ้าริดราษฎรบํารุง 

 ๒. นางสาวสมเพชร  เรียนหมอม ครู โรงเรียนบานนํ้าไคร 

 

 



๑๗ 
 

 

 

๕๖.  สนามสอบโรงเรียนราษฎรอํานวย 

       นายเศรษฐวิชญ  วงษสละ ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอํานวย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายหทัยรัตน  สาหราย ครู โรงเรียนบานไผลอมสามัคค ี

 ๒. นางนุภาวัน  สงัเวียนวงศ ครู โรงเรียนชุมชนดานวิทยา 

 

๕๗.  สนามสอบโรงเรียนปางตนผึง้ 

       นายประสิทธ์ิ  ภาสกรวิวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนปางตนผึ้ง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางปรียา  จันทรเจก ครู โรงเรียนประชาชนอุทิศ 

 ๒. นางวลีรัตน  ปญญาด ี ครู โรงเรียนราษฎรดําริ 

 

๕๘.  สนามสอบโรงเรียนราษฎรอุปถัมภ 

       นายมนตรี  รักนิยม ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอุปถัมภ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายจรูญโรจน  แวนสิม ครู โรงเรียนประชาชนอุทิศ 

 ๒. นางสาวรวีวรรณ  บุญวัฒน ครู โรงเรียนราษฎรดําริ 

 

๕๙.  สนามสอบโรงเรียนราษฎรดําริ 

       นายชยัเนตร  ใจคุม ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอุปถัมภ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายบญุวัฒน  กาทอง ครู โรงเรียนวัดแมเฉย 

 ๒. นางลําดวน  ดานะ ครู โรงเรียนปางตนผึ้ง 

 

๒.๕ ศูนยประสานการสอบที่ ๕ ณ โรงเรียนบานนาอิน  (เครือขายกลุมโรงเรียนนาอิน-บานโคน)  ประกอบดวย 

       ๒.๕.๑  นายเชษฐ  ไทยปยะ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑   ประธานกรรมการ 

   ๒.๕.๒  นางวนิดา  อุปธารปรีชา   ศึกษานิเทศก           กรรมการ 



๑๘ 
 

 

 

 

 

 

 

๖๐.  สนามสอบโรงเรียนบานนาอิน 

       นายชุมพร  แกวเปย ผูอํานวยการโรงเรียบานนาอิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางเรณู  อยูชูฉาย ครู โรงเรียนชุมชนบานโคน 

 ๒. นางนงเยาว  นมเนย ครู โรงเรียนบานคลองเรียงงาม 

๒ ๑. นางสมปอง  หุนยนต ครู โรงเรียนชุมชนบานโคน 

 ๒. นายมนัส  อรรคเดโช ครู โรงเรียนบานคลองกะพ้ัว 

 

๖๑.  สนามสอบโรงเรียนบานฟากบงึ 

       นางฐารินี  นวลแหยม ผูอํานวยการโรงเรียนบานฟากบึง ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวแสงระวี  แสงเดช ครู โรงเรียนแหลมนกแกว 

 ๒. นายประทีป  พัดจันทรหอม ครู โรงเรียนบานนาอิน 

 

๖๒.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานโคน 

       นายเอนก  นวลแหยม ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานโคน ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสัมฤทธ์ิ  เลศิจันทร ครู โรงเรียนบานฟากบึง 

 ๒. นางมณฑ ี เตะวงษ ครู โรงเรียนบานคลองเรียงงาม 

 

๖๓.  สนามสอบโรงเรียนแหลมนกแกว 

       นายบญุช ู นมเนย ผูอํานวยการโรงเรียนแหลมนกแกว ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวรินทรดา  ภูกองตา ครู โรงเรียนบานนาอิน 

 ๒. นางวันเพ็ญ  อรรคเดโช ครู โรงเรียนบานคลองกะพ้ัว 



๑๙ 
 

 

 

๖๔.  สนามสอบโรงเรียนบานคลองกะพ้ัว 

       นางรัชดา  ออนแพง ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกะพ้ัว ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมเดช  รานกันทา ครู โรงเรียนบานฟากบึง 

 ๒. นางพิมล  ดีคํายอย ครู โรงเรียนชุมชนบานโคน 

 

 

 

๖๕.  สนามสอบโรงเรียนบานคลองเรียงงาม 

       นางรพีพร  พรหมนอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองเรียงงาม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางปราณี  คุมปากพิง ครู โรงเรียนบานฟากบึง 

 ๒. นางนารี  แกวเล็ก ครู โรงเรียนบานคลองกะพ้ัว 

 

๒.๖ ศูนยประสานการสอบที่ ๖  ณ โรงเรียนชุมชนบานดง (เครือขายกลุมโรงเรียนพิชัยทาพญา)  ประกอบดวย 

      ๒.๖.๑  นายเชษฐ  ไทยปยะ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑    ประธานกรรมการ 

  ๒.๖.๒  วาท่ี พ.ต.สมชาย  อินทรขํา   ศึกษานิเทศก              กรรมการ 

 

๖๖.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานดง 

       นายวิโรจน  ปลิกแสง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานดง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอุษา  มณีกลัด ครู โรงเรียนบานทุงปากระถิน 

 ๒. นางสาวจุฬาลักษณ  มวงอวม ครู โรงเรียนบานทุงปากระถิน 

 

๖๗.  สนามสอบโรงเรียนบานปากะพี ้

       นายสมพงษ  ธรรมชัย ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากะพี ้ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางลาวัลย  ผาคํา ครู โรงเรียนวัดดอกไม 



๒๐ 
 

 

 ๒. นางกาละเกษ  บญุเอม ครู โรงเรียนวัดดอกไม 

 

๖๘.  สนามสอบโรงเรียนบานทามะปราง 

       นายบงัใบ  ดีเหลือ ครู โรงเรียนบานทามะปราง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายบญุเพ็ชร  เอ่ียมสิทธ์ิ ครู โรงเรียนบานขอม 

 ๒. นางสาวรุงอรุณ  ครองใจบุญ ครู โรงเรียนบานขอม 

 

 

 

 

 

๖๙.  สนามสอบโรงเรียนวัดพญาปนแดน 

       นายสมชาย  ทาศรี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพญาปนแดน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสงกรานต  มวงยิ้ม ครู โรงเรียนบานทามะปราง 

 ๒. นางกฤษณา  กําปนาท ครู โรงเรียนชุมชนบานดง 

 

๗๐.  สนามสอบโรงเรียนบานทุงปากระถิน 

       นายทวิช  หมวกทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงปากระถิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสมคดิ  โตทินา ครู โรงเรียนวัดพญาปนแดน 

 ๒. นางสาวทองส ี บวัสุก ครู โรงเรียนวัดพญาปนแดน 

 

๗๑.  สนามสอบโรงเรียนบานขอม 

       นางระเบยีบ  บญุมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานขอม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๒๑ 
 

 

๑ ๑. นางเรณู  อินยิ้ม ครู โรงเรียนชุนชนบานดง 

 ๒. นางปราณี  ทาศรี ครู โรงเรียนชุมชนบานดง 

 

๗๒.  สนามสอบโรงเรียนบานหาดทับยา 

       นายชชูีพ  อินทรลา ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดทบัยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพูนศรี  บญุตดั ครู โรงเรียนบานปากะพ้ี 

 ๒. นางวารี  จักรนํ้าอาง ครู โรงเรียนบานปากะพ้ี 

 

๗๓.  สนามสอบโรงเรียนวัดดอกไม 

       นายเจษฎา  เจนวิทยาสากล ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอกไม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางธนพร  พิบํารุง ครู โรงเรียนบานหาดทับยา 

 ๒. นางสาวสายหยดุ  โตรัตน ครู โรงเรียนบานหาดทับยา 

 

 

๒.๗ ศูนยประสานการสอบที่ ๗  ณ โรงเรียนบานนายาง (เครอืขายกลุมโรงเรียนนายาง)  ประกอบดวย 

   ๒.๗.๑  นายยงยุทธ  พรมฝาย  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

    ๒.๗.๒  นายชาญยุทธ  ม่ังคัง่ ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๗๔.  สนามสอบโรงเรียนบานนายาง 

       นายเอก  ก่ิงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานนายาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอาริศรา  มาศรี ครู โรงเรียนบานหนองกวาง 

 ๒. นางวารี  โลหประเสริฐ ครู โรงเรียนบานนาคะนึง 

 

๗๕.  สนามสอบโรงเรียนบานนาอิซาง 

       นายเทวินทร  สอนเพ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาอิซาง ประธานสนามสอบ 

 



๒๒ 
 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเชดิสกุล  จันนวน ครู โรงเรียนบานนายาง 

 ๒. นายสมพร  สุริยะวงค ครู โรงเรียนบานนาคะนึง 

 

๗๖.  สนามสอบโรงเรียนบานหลักรอย 

       นายวัชรา  เลีย้งวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลักรอย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเอกชยั  ฝนด ี ครู โรงเรียนบานนายาง 

 ๒. นางอัญชลี  บัวสด ครู โรงเรียนบานนาอิซาง 

 

๗๗.  สนามสอบโรงเรียนบานนาคะนึง 

       นายพงษสวัสดิ ์ ฟองจันทร ครู โรงเรียนบานนาคะนึง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายธนะรัตน  อินชายเขา ครู โรงเรียนบานหนองกวาง 

 ๒. นางกัณทิมา  เลี้ยงวงษ ครู โรงเรียนบานหลักรอย 

 

 

 

 

 

๗๘.  สนามสอบโรงเรียนบานหนองกวาง 

       นายขวัญธิชล  บุญกาวิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกวาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางนันทพร  วาริสสอน ครู โรงเรียนบานนาอิซาง 

 ๒. นายปยะศักดิ ์ ชูชวย ครู โรงเรียนบานหลักรอย 

 

๒.๘ ศูนยประสานการสอบที่ ๘  ณ โรงเรียนบานทาสัก  (เครอืขายกลุมโรงเรียนดาราราชวทิย)  ประกอบดวย 

      ๒.๘.๑  นายยงยุทธ  พรมฝาย รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

   ๒.๘.๒  นายสุนทร  อองกุลนะ ศึกษานิเทศก           กรรมการ 



๒๓ 
 

 

 

๗๙.  สนามสอบโรงเรียนวัดบานเกาะ 

       นายอดลุย  อูตุม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเกาะ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพล  พลดัภู ครู โรงเรียนบานเตาไหเหนือ 

 ๒. นางจําเนียร  กลอมทอง ครู โรงเรียนบานเตาไหเหนือ 

 

๘๐.  สนามสอบโรงเรียนบานชําสอง 

       นายศักดิ์ชยั  ตัง้เจริญไพศาล ผูอํานวยการโรงเรียนบานชาํสอง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสุภารัตน  เข็มภูทอง ครู โรงเรียนบานชําหน่ึง 

 ๒. นางธันยาภรณ  เกิดกอวงศ ครู โรงเรียนบานชําหน่ึง 

 

๘๑. สนามสอบโรงเรียนบานดินแดง 

       นายจักรศลิป  วงษพิรา ผูอํานวยการโรงเรียนบานดินแดง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอัญชลี  สุทธคุณ ครู โรงเรียนไรออย 

 ๒. นางปรียา  ปานเอ่ียม ครู โรงเรียนไรออย 

 

 

 

 

 

 

๘๒.  สนามสอบโรงเรียนบานคลองละมุง 

        นายดิเรก  สวัสด ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองละมุง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพิมล  จาดศรี ครู โรงเรียนบานดินแดง 



๒๔ 
 

 

 ๒. นางสาวธิชาภา  นวลหลง ครู โรงเรียนบานดินแดง 

 

๘๓.  สนามสอบโรงเรียนวัดไรออย 

       นายวรวิทย  งามอนันต ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไรออย  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุวรรณ  พ่ึงพันธ ครู โรงเรียนบานคลองละมุง 

 ๒. นางสุรีรัตน  วงษยอด ครู โรงเรียนบานคลองละมุง 

 

๘๔.  สนามสอบโรงเรียนบานทาสัก 

       นายนัธวุฒิ  ออนแพง ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาสัก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุมินทร  ระโส ครู โรงเรียนบานวังสะโม 

 ๒. นายสุรธีร  แสงจันทร ครู โรงเรียนบานวังสะโม 

 

๘๕.  สนามสอบโรงเรียนบานชําหน่ึง 

       นายนันทยุทธ  สันตินรนนท ครู โรงเรียนบานชําหน่ึง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุเทพ  บญุกรับพวง ครู โรงเรียนบานชําตก 

 ๒. นางเอมอร  ปานเพ็ง ครู โรงเรียนบานชําตก 

 

๘๖.  สนามสอบโรงเรียนไรออย 

       นายสุวัฒน  อินยิ้ม ผูอํานวยการโรงเรียนไรออย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายธงชัย  อินทรประดษิฐ ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง 

 ๒. นางสุธาสินี  รักเส็ง ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง 

 

 

๘๗.  สนามสอบโรงเรียนบานเตาไหเหนือ 



๒๕ 
 

 

       นางสิริพร  นิยมสํารวจ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาไหเหนือ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายฉลาด  ม่ันด ี ครู โรงเรียนบานวังสําโม 

 ๒. นางสายทิพย  ม่ันด ี ครู โรงเรียนบานวังสําโม 

 

๘๘.  สนามสอบโรงเรียนบานชําตก 

       นายวสันต  ศิริกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานชาํตก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวรรณนิดา  รุงทอง ครู โรงเรียนบานชําสอง 

 ๒. นางสุพิศวรรณ  สอนเพ็ง ครู โรงเรียนบานชําสอง 

 

๘๙.  สนามสอบโรงเรียนบานวังสะโม 

       นายสรวัชร  เทพกฤช ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังสะโม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุพจน  ดีไพร ครู โรงเรียนบานดารา 

 ๒. นางสาวจิราภรณ  เพชรสวางเกิด ครู โรงเรียนบานดารา 

 

๙๐.  สนามสอบโรงเรียนบานวังสําโม 

       นายประกิจ  สนโต ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังสําโม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสุภคักุล  พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบานเกาะ 

 ๒. นายนิเวศ  ฤทธิเดช ครู โรงเรียนวัดบานเกาะ 

 

๙๑.  สนามสอบโรงเรียนบานดารา 

       นายประดษิฐ  ทิพยลุย ผูอํานวยการโรงเรียนบานดารา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายไพบูลย  อินทรยา ครู โรงเรียนบานทาสัก 



๒๖ 
 

 

 ๒. นางจินดา  วงษพิรา ครู โรงเรียนบานทาสัก 

 

 

๙๒.  สนามสอบโรงเรียนวัดวังผักรุง 

       นางวารี  วงษพิรา ครู โรงเรียนวัดวังผักรุง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางนพพินันท  อองอน ครู โรงเรียนวัดไรออย 

 ๒. นางจิตรา  ทันนิเทศ ครู โรงเรียนวัดไรออย 

 

๒.๙  ศูนยประสานการสอบที่ ๙  ณ โรงเรียนบานในเมือง (เครือขายกลุมโรงเรียนพิชัยดาบหัก)  ประกอบดวย 

    ๒.๙.๑  นายเชษฐ  ไทยปยะ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

     ๒.๙.๒  นางวนิดา  อุปธารปรีชา   ศึกษานิเทศก               กรรมการ 

 

๙๓.  สนามสอบโรงเรียนบานในเมือง 

       นางสาวดษุฎ ี ทองปากนํ้า รองผูอํานวยการโรงเรียนบานในเมือง ประธานสนามสอบ 

       นางนุษรี  ไทยกลา ครู โรงเรียนบานในเมือง            กรรมการ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางขนิษฐา  อยูเจริญกิจ ครู โรงเรียนบานหัวคาย 

 ๒. นางสุวรรณี  ไชยศรี ครู โรงเรียนบานคลองกะช ี

๒ ๑. นางพิกุลทอง  เรืองเดช ครู โรงเรียนบานหนาพระธาต ุ

 ๒. นางยุพิน  หนุนนาค ครู โรงเรียนวัดโรงมา 

๓ ๑. นางรันได  แกวคง ครู โรงเรียนบานโรงหมอมิตรภาพท่ี ๗๕ 

 ๒. นางพวงพยอม  อันจิตตแจม ครู โรงเรียนบานดอนโพ 

๔ ๑. นางสาวรัชนีพร  กอนกลีบ ครู โรงเรียนบานคลองละวาน 

 ๒. นายวงศธร  ทิพยบตุร ครู โรงเรียนบานดอนโพ 

 

๙๔.  สนามสอบโรงเรียนบานหนาพระธาต ุ

       นายอกนิษฐ  ขําวีระ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาพระธาต ุ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๒๗ 
 

 

๑ ๑. นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 ๒. นางกัลยรัตน  คัมภีรทัศน ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

 

 

 

 

๙๕.  สนามสอบโรงเรียนบานหัวคาย 

       นายพิชยั เถลงิศก ครู โรงเรียนบานหัวคาย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางมนัญชญา สุขมูล ครู โรงเรียนบานโรงหมอมิตรภาพท่ี ๗๕ 

 ๒. นางสุกัญญา  ศรีเทียน ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

๙๖.  สนามสอบโรงเรียนวัดโรงมา 

       นายอารัญู  แกวอุดรศรี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโรงมา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางจันทรา  นิลแนม ครู โรงเรียนบานคลองละวาน 

 ๒. นางสาวนิตยา  อินชาญ ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

๙๗.  สนามสอบโรงเรียนบานดอนโพ 

       นายเทียนชยั  ลิ้มสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานดอนโพ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางฉลวย  แสนสุภา ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 ๒. นางอรุณรัตน  เจียมจันทรคุปต ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

๙๘.  สนามสอบโรงเรียนบานโรงหมอมิตรภาพท่ี ๗๕ 

       นายพยนต  เงินเมือง       ผูอํานวยการโรงเรียนบานโรงหมอมิตรภาพท่ี ๗๕ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๒๘ 
 

 

๑ ๑. นางวาสนา  อยูเจริญกิจ ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 ๒. นายพีรนันต  จันทรเพ็ง ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

๙๙.  สนามสอบโรงเรียนบานคลองกะช ี

       นายชยุต  ทองพุทธมงคล ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกะช ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสมรรัตน  ดีอํ่า ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 ๒. นางนิภา  ปานทอง ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

 

๑๐๐. สนามสอบโรงเรียนบานคลองละวาน 

         นายธวัช  เทศคลงั ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองละวาน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางยุพิน  จาดฆอง ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 ๒. นายบญุเสิรม  อาจศรี ครู โรงเรียนบานในเมือง 

 

๒.๑๐ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๐  ณ โรงเรียนบานกองโค (เครือขายกลุมโรงเรียนพิชัยสงคราม)  ประกอบดวย 

         ๒.๑๐.๑  นายเชษฐ  ไทยปยะ รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

      ๒.๑๐.๒  นายชาญยุทธ  ม่ังคัง่ ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑๐๑.  สนามสอบโรงเรียนบานกองโค 

         นายกนตธร  เกิดบาํรุง ผูอํานวยการโรงเรียนบานกองโค ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางฉวี  ธีระแนว ครู โรงเรียนบานทายนํ้า 

 ๒. นายณรงค  ขาํทอง ครู โรงเรียนบานทายนํ้า 

 

๑๐๒.  สนามสอบโรงเรียนบานปากคลอง 

         นางวิไลภรณ  อรุณเพ็ง ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากคลอง ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๒๙ 
 

 

๑ ๑. นางหิรัญญา  นุมมีชัย ครู โรงเรียนบานกองโค 

 ๒. นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร ครู โรงเรียนบานกองโค 

 

๑๐๓.  สนามสอบโรงเรียนบานคลองกลวย 

         นายประพันธ  ทํามา ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองกลวย ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางเพ็ญศรี  หอมขํา ครู โรงเรียนบานบึงทายวน 

 ๒. นายชัชวาลย  ศรีจันทรตรา ครู โรงเรียนบานบึงทายวน 

 

๑๐๔.  สนามสอบโรงเรียนบานทาเดื่อ 

         นายกิตติกุล  แยงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาเดื่อ ประธานสนามสอบ 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอัจฉรา  ทํามา ครู โรงเรียนบานปากคลอง 

 ๒. นางชริน  ดีมาก ครู โรงเรียนบานปากคลอง 

 

๑๐๕.  สนามสอบโรงเรียนบานบงึทายวน 

         นางบญุยัง  บญุประสิทธ์ิ ครู โรงเรียนบานบึงทายวน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสดุารัตน  บญุตัด ครู โรงเรียนบานปาแตว 

 ๒. นายอุทัย  ทิพยพรม ครู โรงเรียนบานปาแตว 

 

๑๐๖.  สนามสอบโรงเรียนบานปาแตว 

         นายวิชยั  รอดเชื้อ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปาแตว ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางยุพด ี แกวสองศรี ครู โรงเรียนบานคลองกลวย 

 ๒. นางสนอง  นอยหัวหาด ครู โรงเรียนบานคลองกลวย 

 

๑๐๗.  สนามสอบโรงเรียนบานทายนํ้า 

         นายบญุเลศิ  จันจัด ผูอํานวยการโรงเรียนบานทายนํ้า ประธานสนามสอบ 

 



๓๐ 
 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพิกุล  เครือนวล ครู โรงเรียนบานทาเดื่อ 

 ๒. นางพรกมล  ศลิปะ ครู โรงเรียนบานทาเดื่อ 

 

๒.๑๑ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๑  ณ โรงเรียนบานหาดสองแคว (เครือขายกลุมโรงเรียนเมืองตรอน ๑)   

ประกอบดวย 

     ๒.๑๑.๑  นายนิรัต ิ โปรงแสง  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑  ประธานกรรมการ 

      ๒.๑๑.๒  นางพุทธชาติ  จินันทุยา     ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑๐๘.  สนามสอบโรงเรียนบานหาดสองแคว 

         นายสมพร  วัลลิยะเมธี ผูอํานวยการโรงเรียนบานหาดสองแคว ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางฤดีพร  มีเพ็ชร ครู โรงเรียนบานเดนสําโรง 

 ๒. นางกาญจนา  บญุมาตดิ ครู โรงเรียนบานเดนสําโรง 

 

 

 

 

 

๑๐๙.  สนามสอบโรงเรียนบานบงึพาด 

         นายณรงค  วรรณภักตร ครู โรงเรียนบานบึงพาด ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางเครือวัลย  ยานนาวา ครู โรงเรียนบานหาดสองแคว 

 ๒. นายทรงวุฒ ิ บุตรแกว ครู โรงเรียนบานหาดสองแคว 

 

๑๑๐.  สนามสอบโรงเรียนบานขอยสูง 

         นายชชูาต ิ มีจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานขอยสงู ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายจิตร  ดําทองด ี ครู โรงเรียนบานแหลมถอนสามัคค ี



๓๑ 
 

 

 ๒. นายสุรชยั  กุณานอย ครู โรงเรียนบานแหลมถอนสามัคค ี

 

๑๑๑.  สนามสอบโรงเรียนบานแหลมถอนสามัคค ี

         นายบญุพักตร  ดาแวน ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมถอนสามัคค ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายนพดล  เตชา ครู โรงเรียนบานแหลมทอง 

 ๒. นางดาราวรรณ  เตชา ครู โรงเรียนบานแหลมทอง 

 

๑๑๒.  สนามสอบโรงเรียนบานแหลมทอง 

         นายสมศักดิ ์ คําลือมี ผูอํานวยการโรงเรียนบานแหลมทอง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายอุดม  วัฒนเมธากุล ครู โรงเรียนศรีอุทิศ 

 ๒. นายชศูักดิ ์ แดงกองโค ครู โรงเรียนศรีอุทิศ 

 

๑๑๓.  สนามสอบโรงเรียนศรีอุทิศ 

         นายชาํนาญ  สงิหใส ผูอํานวยการโรงเรียนศรีอุทิศ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสดุารัตน  อินทรขํา ครู โรงเรียนบานขอยสงู 

 ๒. นางบญุสม  ปนสขุ ครู โรงเรียนบานขอยสงู 

 

 

๑๑๔.  สนามสอบโรงเรียนบานเดนสําโรง 

         นายประจวบ  พิมละมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเดนสําโรง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเรืองเดช  สุขรอด ครู โรงเรียนบานบีงพาด 

 ๒. นางมยุรี  ตรีพุฒ ครู โรงเรียนบานบีงพาด 

 

๒.๑๒  ศูนยประสานการสอบที่ ๑๒  ณ โรงเรียนชุมชนบานวงัหิน  (เครือขายกลุมโรงเรียนเมืองตรอน ๒)  ประกอบดวย 



๓๒ 
 

 

      ๒.๑๒.๑  นายนิรัติ  โปรงแสง รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

       ๒.๑๒.๒  นางสาวสมพิศ รัตนสุวรรณ   ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑๑๕.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานวังหิน 

      นายสดุประเสริฐ  จันทรฟก ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานวังหิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายฉลามชยั  สกุลโพน ครู โรงเรียนบานใหม (เยาวชนฯ) 

 ๒. นางอัมพร  พันธพิศาลหกิจ ครู โรงเรียนบานใหม (เยาวชนฯ) 

 

๑๑๖.  สนามสอบโรงเรียนบานใหม (เยาวชนฯ) 

         นายอํานวย  สุขเงิน ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม (เยาวชนฯ) ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพัชรา  ศิวานนท ครู โรงเรียนบานทาอวน 

 ๒. นางสาวศิวพร  ชยัรักษ ครู โรงเรียนบานทาอวน 

 

๑๑๗.  สนามสอบโรงเรียนบานวังแดง (หมูสองสามัคคี) 

         นางสาวผกา  สอนจรูญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง (หมูสองสามัคค)ี  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายปรีชา  ชูอยู ครู โรงเรียนชุมชนบานวังหิน 

 ๒. นางสาวสุทธินี  วังวนสินธุ ครู โรงเรียนชุมชนบานวังหิน 

 

 

 

 

 

 

๑๑๘.  สนามสอบโรงเรียนบานทาอวน 

         นายวีรศักดิ์  ศิริประทุม ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาอวน ประธานสนามสอบ 

 



๓๓ 
 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางรัตนา  มากพันธุ ครู โรงเรียนบานวังแดง (หมูสองสามัคค)ี 

 ๒. นางศิริลักษณ  แซเลา ครู โรงเรียนบานวังแดง (หมูสองสามัคค)ี 

 

๑๑๙.  สนามสอบโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

         นายเจม  เมนวังแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางกรรณิการ  พงศวุฒิศักดิ ์ ครู โรงเรียนวัดบานใหม 

 ๒. นายโสภณ  พงศวุฒิศักดิ ์ ครู โรงเรียนวัดบานใหม 

 

๑๒๐.  สนามสอบโรงเรียนวัดบานใหม 

         นายเกรียงศักดิ ์ วงษยิ้มใย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานใหม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเสวียน  จูคาํส ี ครู โรงเรียนบานหัวดาน 

 ๒. นางสุมน  สุวรรณต ิ ครู โรงเรียนบานหัวดาน 

 

๑๒๑.  สนามสอบโรงเรียนบานหัวดาน 

         นางปยนาถ  นวมทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัดาน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสภุาวด ี อินม่ันคง ครู โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 ๒. นางพรพรรณ  จอมประเสริฐ ครู โรงเรียนบานวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 

 

๒.๑๓ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๓  ณ โรงเรียนบานนํ้าอางฯ (เครือขายกลุมโรงเรียนเมืองตรอน ๓)  ประกอบดวย 

     ๒.๑๓.๑  นายนิรัต ิ โปรงแสง รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

      ๒.๑๓.๒  นางณัฐพัชร  โรจนธนปญญากุล  ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

 

 

 



๓๔ 
 

 

 

๑๒๒.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าอางฯ 

         นายสยอง  มาม่ิง ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าอางฯ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพรทิพย  วงษยิ้มใย ครู โรงเรียนบานเหลา 

 ๒. นางศิริเพ็ญ  ปาวะนา ครู โรงเรียนบานเหลา 

 

๑๒๓.  สนามสอบโรงเรียนบานเหลา 

         นายทรงยศ  อินวรรณา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหลา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุรเชษฐ  ดวงแกว ครู โรงเรียนบานไชยมงคล 

 ๒. นางสมใจ  สุริยะวงค ครู โรงเรียนบานไชยมงคล 

 

๑๒๔.  สนามสอบโรงเรียนบานไชยมงคล 

         นายวิชชา  เท่ียงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยมงคล ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางดาวิน  ชอบธรรม ครู โรงเรียนบานนํ้าอางฯ 

 ๒. นางดวงพร  ฉวีชัย ครู โรงเรียนบานนํ้าอางฯ 

 

๑๒๕.  สนามสอบโรงเรียนพงสะตือ 

          นายศุภชัย  พงศวุฒศิักดิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนพงสะตือ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายชยัพร  ศิริวัฒน ครู โรงเรียนชุมชนบานแกงฯ 

 ๒. นางสาวปุญชรัสม์ิ  ท่ังคํา ครู โรงเรียนชุมชนบานแกงฯ 

 

๑๒๖.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานแกงฯ 

         นายนเรศ  เภารอด ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานแกงฯ ประธานสนามสอบ 

 



๓๕ 
 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายนนทพงศศักดิ์  เรืองรอด ครู โรงเรียนหมูสี่พัฒนา 

 ๒. นางภทัราภรณ  โกฎแสง ครู โรงเรียนหมูสี่พัฒนา 

 

 

๑๒๗.  สนามสอบโรงเรียนหมูหาสามัคค ี

         นายนริศ  ออนขํา ผูอํานวยการโรงเรียนหมูหาสามัคค ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางกัลยา  เกิดกอวงษ ครู โรงเรียนรองประดูฯ 

 ๒. นางระวีวรรณ  ทวมจันทร ครู โรงเรียนรองประดูฯ 

 

๑๒๘.  สนามสอบโรงเรียนรองประดูฯ 

         นายสมคิด  เมืองกอ ผูอํานวยการโรงเรียนรองประดูฯ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายเสนห  แกวหนู ครู โรงเรียนบานชําทอง 

 ๒. นางนราวัลย  นาคะเกต ุ ครู โรงเรียนหมูหาสามัคค ี

 

๑๒๙.  สนามสอบโรงเรียนหมูสี่พัฒนา 

         นายประสาร  ดีอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนหมูสี่พัฒนา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางภชัราพร  พูนเกษม ครู โรงเรียนหมูหาสามัคค ี

 ๒. นางวัลลภา  พลอยบํารุง ครู โรงเรียนหมูหาสามัคค ี

 

๑๓๐.  สนามสอบโรงเรียนบานชําทอง 

         นางธัญญรัตน  จีรวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนบานชาํทอง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวสุจินต  พวงพุฒ ิ ครู โรงเรียนพงสะตือ 

 ๒. นางดารารัตน  ทีบาํรุง ครู โรงเรียนพงสะตือ 



๓๖ 
 

 

 

๒.๑๔ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๔  ณ โรงเรียนบานแสนขัน (เครือขายกลุมโรงเรียนผักขวง) ประกอบดวย 

     ๒.๑๔.๑  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

     ๒.๑๔.๒  นายภณ  แวนวิชยั ศึกษานิเทศก     กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

๑๓๑.  สนามสอบโรงเรียนบานรองลึก 

         นายศิริศักดิ ์ คําดวง ผูอํานวยการโรงเรียนบานรองลกึ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายวีระศักดิ ์ พรหมมา ครู โรงเรียนบานนํ้าหมใหญ 

 ๒. นางสวรรค  กองแกว ครู โรงเรียนบานปางวุน 

 

๑๓๒.  สนามสอบโรงเรียนบานปางวุน 

         นายภราดร  เชียงสง ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางวุน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑.นางสาวสุรางคณา  สงัขโพธ์ิ  ครู โรงเรียนวังโปงดาํรงวิทย 

 ๒. นางจําเนียร  ตันหงิ ครู โรงเรียนบานผักขวง 

 

๑๓๓.  สนามสอบโรงเรียนบานเขาสัก 

         สิบเอกบญุแล  บางจับ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาสัก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางละมอม  พิพิธภักด ี ครู โรงเรียนบานรองลึก 

 ๒. นายทรัพยสิน  รักษา ครู โรงเรียนวังโปงดาํรงวิทย 

 

๑๓๔.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าหมีใหญฯ 



๓๗ 
 

 

         นายเกษม  จันนคร ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าหมีใหญฯ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวทิพวรรณ  อินทรเทศ ครู โรงเรียนบานปางวุน 

 ๒. นายมานพ  โหมดพันธุ ครู โรงเรียนบานเขาสัก 

 

๑๓๕.  สนามสอบโรงเรียนวังโปงดํารงวิทย 

         นายสัมฤทธ์ิ  ชามะเริง ผูอํานวยการโรงเรียนวังโปงดํารงวิทย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสุธีรา  ดวงเสา ครู โรงเรียนบานรองลึก 

 ๒. นางจีรพร  กล่ําเทพ ครู โรงเรียนบานผักขวง 

 

 

๑๓๖.  สนามสอบโรงเรียนบานผกัขวง 

          นายเสวก  มูลเขยีน ผูอํานวยการโรงเรียนบานผักขวง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายณรงค  เพ็งบานไร ครู โรงเรียนบานเขาสัก 

 ๒. นางจงกลนี  ภูมิประเทศ ครู โรงเรียนบานนํ้าหมีใหญฯ 

 

๒.๑๕  ศูนยประสานการสอบที่ ๑๕  ณ โรงเรียนบานนํ้าพ้ีมิตรภาพที่ ๒๑๔ (เครือขายกลุมโรงเรียนเหล็กนํ้าพ้ี)   

ประกอบดวย 

      ๒.๑๕.๑  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

       ๒.๑๕.๒  นางผกามาศ  อ่ิมประยูร   ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑๓๗.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าพ้ีมิตรภาพท่ี ๒๑๔ 

         นายวิเชียร  เทศเอม ผูอํานวยการโรงเรียนนํ้าพ้ีมิตรภาพท่ี ๒๑๔ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางเพ็ญศรี  นิลนางงาม  ครู โรงเรียนบานหนองหิน 



๓๘ 
 

 

 ๒. นางพิไลวรรณ  อยูสขุ ครู โรงเรียนบานนาปาคาย 

๒ ๑. นายบรรจง  โกะกอย ครู โรงเรียนบานหวยปลาดุก 

 ๒. นางทัศนีย  ดวงแกว ครู โรงเรียนบานวังปรากฎ 

 

๑๓๘.  สนามสอบโรงเรียนบานไรหวยพ้ี 

         นายทวิช  บุญเรือง ผูอํานวยการโรงเรียนบานไรหวยพ้ี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางชะออน  ดีโพธ์ิ ครู โรงเรียนบานวังปรากฏ 

 ๒. นายถาวร  ออนละมูล ครู โรงเรียนบานหวยปลาดุก 

 

๑๓๙.  สนามสอบโรงเรียนบานวังปรากฏ 

         นายประเจตน  จันทรลภ ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังปรากฏ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางพัชรีวรรณ  ยะเขตตกรณ ครู โรงเรียนบานนาปาคาย 

 ๒. นายสุพจน  ทิศอาจ ครู โรงเรียนบานนาลับแลง 

 

 

๑๔๐.  สนามสอบโรงเรียนบานหนองหิน 

         นายนพดล ไชยพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองหิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสุราษฎร  รอดดวง ครู โรงเรียนบานนํ้าพ้ีมิตรภาพท่ี ๒๑๔ 

 ๒. นางปรียานันท  ถงุเงิน ครู โรงเรียนบานนํ้าพ้ีมิตรภาพท่ี ๒๑๔ 

 

๑๔๑.  สนามสอบโรงเรียนบานหวยปลาดุก 

         นายสมชาย  ตายทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยปลาดุก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายวชิรนาถ  วัฒนาภรณ ครู โรงเรียนบานไรหวยพ้ี 

 ๒. นายเสนห  บัวสมบูรณ ครู โรงเรียนบานวังปรากฎ 



๓๙ 
 

 

 

๑๔๒.  สนามสอบโรงเรียนบานนาปาคาย 

         นายภาณุ  พรหมนอย ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาปาคาย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวันเพ็ญ  มวงบางยาง ครู โรงเรียนบานไรหวยพ้ี 

 ๒. นายพิทักษ  ปนรัตน ครู โรงเรียนบานนํ้าพ้ีมิตรภาพท่ี ๒๑๔ 

 

๒.๑๖ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๖  ณ โรงเรียนบานแสนขัน (เครือขายกลุมโรงเรียนบอทอง) ประกอบดวย 

         ๒.๑๖.๑  นายธีระยุทธ  ทาปุก  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

      ๒.๑ต.๒  นายภณ  แวนวิชัย ศึกษานิเทศก           กรรมการ 

 

๑๔๓.  สนามสอบโรงเรียนบานแสนขัน 

         นายพีรพงษ  วัชรเทศ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแสนขัน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางมยุรา  กาวีวน ครู โรงเรียนบานแพะ 

 ๒. นายเชาว  ใจปวง ครู โรงเรียนบานปางหม่ิน 

๒ ๑. นายเร  อ่ิมสําราญ ครู โรงเรียนบานแพะ 

 ๒. นางอรสา  นึกอุนจิตร ครู โรงเรียนบานปางหม่ิน 

 

 

 

๑๔๔.  สนามสอบโรงเรียนบานแพะ 

         นางสภุารัตน  เต็มกันทา ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพะ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางดารา  บัวบาน  ครู โรงเรียนบานทาชาง 

 ๒. นายอานนท  แชมชอย ครู โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ 

 

๑๔๕.  สนามสอบโรงเรียนบานนํ้าลอกฯ 

         นายจรูญ  เจือประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าลอกฯ ประธานสนามสอบ 



๔๐ 
 

 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสุวิตา  ชุมแจม ครู โรงเรียนบานแสนขัน 

 ๒. นายภาสพล  ลาล ี ครู โรงเรียนบานแพะ 

 

๑๔๖.  สนามสอบโรงเรียนบานทาชาง 

         นายนเรศ  สุขเกษม ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาชาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายอดิพงษ  ศิริอวม ครู โรงเรียนบานวังเบนฯ 

 ๒. นางมลลดา  ถิ่นประชา ครู โรงเรียนบานแสนขัน 

 

๑๔๗.  สนามสอบโรงเรียนบานวังเบนฯ 

         นายพร  ดังด ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังเบนฯ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายพงษศักดิ ์ สอดจันทร ครู โรงเรียนบานแสนขัน 

 ๒. นายบรรเทิง  เสมานุกูล ครู โรงเรียนบานทาชาง 

 

๑๔๘.  สนามสอบโรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ 

         นายอุเทน  แกวทิ ผูอํานวยการโรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายบรรพต  สุนิล  ครู โรงเรียนบานํ้าลอกฯ 

 ๒. นางรัชนี  สงิหนาท ครู โรงเรียนบานวังเบนฯ 

 

 

๑๔๙.  สนามสอบโรงเรียนบานปางหม่ิน 

         นายกมล  เมิดไธสง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานปางหม่ิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                    กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายประดษิฐ  เศวตสุจริตกุล ครู โรงเรียนบานนํ้าลอก 



๔๑ 
 

 

 ๒. นายสํารวจ  คุมไกรสร ครู โรงเรียนบานแสนขัน 

 

๒.๑๗ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๗  ณ โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง (เครือขายกลุมโรงเรียนลับแลพัฒนา)  ประกอบดวย 

     ๒.๑๗.๑  นายนเรศ  โปรงแสง  รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑     ประธานกรรมการ 

      ๒.๑๗.๒  นายวุฒิศักดิ์  สงัเวียนวงษ     ศึกษานิเทศก                 กรรมการ 

 

๑๕๐.  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 

         นายเทพมนูญ  แกลวกสิกรรม ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสมควร  แตงริด ครู โรงเรียนบานหวยใต 

 ๒. นายอุดมศักดิ ์ ศรีเพชร ครู โรงเรียนบานหวยใต 

 

๑๕๑.  สนามสอบโรงเรียนวัดนาทะเล 

          นายคมกฤช  แกวบตุร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาทะเล ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมพงษ  สังเวียนวงศ ครู โรงเรียนวัดนํ้าใส 

 ๒. นางสาววราภรณ  แวนศรีทอง ครู โรงเรียนวัดนํ้าใส 

 

๑๕๒.  สนามสอบโรงเรียนวัดนํ้าใส 

         นายสมรัฐ  แยงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนํ้าใส ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายวีระ  แกวทอง ครู โรงเรียนวัดหองสูง 

 ๒. นางลําพอง  เกิดโมล ี ครู โรงเรียนวัดหองสูง 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

 

๑๕๓.  สนามสอบโรงเรียนวัดหองสงู 

         นายกมลพันธุ  เพ็งปาน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหองสงู ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางมาลยั  จันมา ครู โรงเรียนวัดนาทะเล 

 ๒. นางสาวอรสา  หอมสุนทร ครู โรงเรียนวัดนาทะเล 

 

๑๕๔.  สนามสอบโรงเรียนวัดดอนสัก 

         นายสเุทพ  ออตศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอนสัก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                            กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางอัจฉรา  ออไอศูรย ครู โรงเรียนวัดใหม 

 ๒. นายสืบ  ดีณรงค ครู โรงเรียนวัดใหม 

 

๑๕๕.  สนามสอบโรงเรียนวัดเจดยี 

         นายกิตติพงศ  วงศยิ้มใย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจดยี ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวอัญชล ี เบาใจ ครู โรงเรียนวัดดอนสัก 

 ๒. นางพรวิไล  หอมสุนทร ครู โรงเรียนวัดดอนสัก 

 

๑๕๖.  สนามสอบโรงเรียนวัดใหม 

         นายวินัย  วงษเดช ผูอํานวยการโรงเรียนวัดใหม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายโกวิทย  ดีมูล ครู โรงเรียนวัดทองลบัแลฯ 

 ๒. นายพินิจ  เอ้ือโภไคยกุล ครู โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 

 

๑๕๗.  สนามสอบโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา 

         นายเนตร  จันขันส ี ผูอํานวยการโรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 



๔๓ 
 

 

๑ ๑. นางวนัสนันท  เขยสงูเนิน ครู โรงเรียนวัดเจดีย 

 ๒. นางสุมาลี  ออตศิริ ครู โรงเรียนวัดเจดีย 

 

 

 

๑๕๘.  สนามสอบโรงเรียนบานหวยใต 

         นายพิทักษ  รัตนอุทัยกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยใต ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสภุา  ปติศิริ ครู โรงเรียนนานกกก 

 ๒. นางสุนทร  ท่ังม่ังมี ครู โรงเรียนนานกกก 

 

๑๕๙.  สนามสอบโรงเรียนนานกกก 

         นายสิทธิศักดิ ์ จันทรดุง   ผูอํานวยการโรงเรียนนานกกก ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวรากร  อินกล่ํา ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 

 ๒. นางนัยนา  จอมภา ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 

 

๒.๑๘ ศูนยประสานการสอบที่ ๑๘  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ (เครือขายกลุมโรงเรียนพระแทนศิลาอาสน  และ 

ทุงเวฬุวัน)  ประกอบดวย 

     ๒.๑๘.๑ นายสุระ  ออนแพง รองผอ.สพป.อุตรดติถ เขต ๑ ประธานกรรมการ 

      ๒.๑๘.๒ นายปรีชา  สขุเกษม    ศึกษานิเทศก                         กรรมการ 

 

๑๖๐.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาต ุ

         นายพิทักษ  สนประเทศ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาต ุ ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวรรณา  สงัขทอง ครู โรงเรียนวัดไผลอม 

 ๒. นางรัชนีศักดิ์  จันทรอินทร ครู โรงเรียนวัดไผลอม 

 



๔๔ 
 

 

๑๖๑.  สนามสอบโรงเรียนศิลปศาสตรวิทยา 

         นายสมศักดิ ์ เสือนอย ผูอํานวยการโรงเรียนศลิปศาสตรวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางลําพันธ  ใจแนน ครู โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 

 ๒. นางจินตนา  จารุชาต ครู โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 

 

 

 

 

 

๑๖๒.  สนามสอบโรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 

         นายพงษศักดิ ์ สังขมูล ผูอํานวยการโรงเรียนฤาษีพหลวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางวลีพร  ศรีทอง ครู โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาต ุ

 ๒. นางปรานอม  โตงิ้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาต ุ

 

๑๖๓.  สนามสอบโรงเรียนวัดไผลอม 

         นายสงวนศักดิ์  รัตโน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดไผลอม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางประภา  เรียนแพง ครู โรงเรียนชุมชนไผลอมวิทยา 

 ๒. นางยุพยงค  ปาคํามา ครู โรงเรียนชุมชนไผลอมวิทยา 

 

๑๖๔.  สนามสอบโรงเรียนชุมชนไผลอมวิทยา 

         นายชม  ดีโพธ์ิ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนไผลอมวิทยา ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางกิติมา  มะโน ครู โรงเรียนวัดสวาง 

 ๒. นางชนาภา  อินทนนต ครู โรงเรียนวัดสวาง 

 

๑๖๕.  สนามสอบโรงเรียนวัดสวาง 



๔๕ 
 

 

         นายเกียรตศิักดิ ์ จันแจ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสวาง ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสาวอัญชล ี อยูสุขสวัสดิ ์ ครู โรงเรียนวัดดงสระแกว 

 ๒. นางขนิษฐา  บุญเพลงิ ครู โรงเรียนวัดดงสระแกว 

 

๑๖๖.  สนามสอบโรงเรียนวัดดงสระแกว 

         นายศักดา  แปนไทย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดงสระแกว ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมศักดิ์  พิมพโพธ์ิ ครู โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง 

 ๒. นางเดือนกวี  ทองกอน ครู โรงเรียนวัดโพธ์ิทอง 

 

 

๑๖๗.  สนามสอบโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง 

         นายสุรพงษ  หอมสุนทร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธ์ิทอง  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                      กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสมมารถ  พิมพโพธ์ิ ครู โรงเรียนศลิปศาสตรวิทยา 

 ๒. นางปราณี  แจมใส ครู โรงเรียนศลิปศาสตรวิทยา 

 

๑๖๘.  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ฯ 

         นายชชัวาลย  เพ็ชรแบน ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ฯ  ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางมาลยั คุมผล ครู โรงเรียนดานแมคาํมัน 

 ๒. นางตวงพร  ศรีวงษ ครู โรงเรียนดานแมคาํมัน 

 

๑๖๙.  สนามสอบโรงเรียนดานแมคํามัน 

         นายสุรินทร  เนียมแกว ผูอํานวยการโรงเรียนดานแมคาํมัน ประธานสนามสอบ 

 



๔๖ 
 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางรพีพร  หม่ืนยา ครู โรงเรียนบานชําผักหนาม 

 ๒. นางอรุณรังส ี หิรัญดิษฐ ครู โรงเรียนบานชําผักหนาม 

 

๑๗๐.  สนามสอบโรงเรียนบานหัวดุม 

         นายสมชัย  มะโน ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวัดุม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายสวัสดิ์  ดาํคํา ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ฯ 

 ๒. นายพิเชษฐ  กุลศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ฯ 

 

๑๗๑.  สนามสอบโรงเรียนบานชําผักหนาม 

         นายนิคม  ทนันไชย ผูอํานวยการโรงเรียนบานชาํผักหนาม ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายอิด  อุไรวร ครู โรงเรียนบานหวยทราย 

 ๒. นายศิริศักดิ ์ เอ้ือโภไคยกุล ครู โรงเรียนบานหวยทราย 

 

 

๑๗๒.  สนามสอบโรงเรียนบานหวยขม้ิน 

         นาย วิชัย ทะสม  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยขม้ิน ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                     กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นางสภุาพร  แกลวกสิกรรม ครู โรงเรียนบานหัวดุม 

 ๒. นายสมพงษ  สุดใจ ครู โรงเรียนบานหัวดุม 

 

๑๗๓.  สนามสอบโรงเรียนบานหวยทราย 

         นายมานะ  แยงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย ประธานสนามสอบ 

 

หองสอบ                                   กรรมการคุมสอบ 

๑ ๑. นายบญุยืน  กุลทวม ครู โรงเรียนบานหวยขม้ิน 



๔๗ 
 

 

 ๒. นายพิเศษ  แกวทองมา ครู โรงเรียนบานหวยขม้ิน 

 

บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ 

     ๑. กรรมการศูนยประสานการสอบ 

         ๑.๑  เปนท่ีปรึกษา ใหคําแนะนํา แกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในสนามสอบแตละสนามสอบ 

         ๑.๒  สงซองแบบทดสอบ กระดาษคาํตอบ เอกสารหลักฐานเบกิคาเบีย้เลีย้งคณะกรรมการคุมสอบ  

เงินคาเบีย้เลีย้งสาํหรับกรรมการคุมสอบ และเอกสารท่ีเก่ียวของ ใหประธานสนามสอบในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ  

๒๕๕๖  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีตั้งศูนยประสานการสอบท่ีรับผิดชอบ 

         ๑.๓ รับซองกระดาษคําตอบ  เอกสารหลักฐานเบิกคาเบีย้เลีย้งคณะกรรมการคุมสอบ และบัญช ี

ลงลายมือชื่อนักเรียนท่ีเขาสอบ  จากประธานสนามสอบ หลังการสอบเสร็จสิ้นในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖   

เวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีตั้งศูนยประสานการสอบท่ีรับผิดชอบ 

         ๑.๔  สงซองกระดาษคําตอบ  และเอกสารหลกัฐานเบิกคาเบีย้เลีย้งคณะกรรมการคุมสอบ และบญัช ี

ลงลายมือชื่อนักเรียนท่ีเขาสอบ ใหคณะกรรมการดาํเนินการสอบ(กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา)   

ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

อุตรดิตถ เขต ๑ 

     ๒. ประธานสนามสอบ 

         ๒.๑ เสนอรายชื่อกรรมการไปใหเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินการทดสอบฯ  

         ๒.๒ เตรียมความพรอมในการจัดสอบฯ  มอบหมายใหผูรับผิดชอบจัดทําบญัชลีงลายมือชื่อนักเรียน  

สําหรับใหนักเรียนลงลายมือชื่อในการเขาสอบ จํานวน ๒ ชดุ   

         ๒.๓  มอบหมายใหเจาหนาท่ีประชาสัมพันธรายละเอียดเก่ียวกับการสอบใหนักเรียนในโรงเรียนทราบ 

         ๒.๔ รับซองแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ เอกสารเก่ียวกับการสอบ  เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจาย 

คาเบีย้เลีย้งกรรมการคุมสอบ  เงินคาเบี้ยเลี้ยงของกรรมการกํากับการสอบจากกรรมการศูนยประสานการสอบ   

ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนท่ีตัง้ศูนยประสานการสอบ   

         ๒.๕ กํากับ ตดิตามตรวจสอบ การจัดสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

         ๒.๖ สงกระดาษคําตอบ บัญชลีงลายมือชื่อผูเขาสอบ จํานวน ๒ ชุด (ใสในซองกระดาษคาํตอบ ๑ ชุด นําสง 

ไวนอกซองกระดาษคําตอบ ๑ ชดุ)  และเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยง คืนใหกรรมการศูนยประสาน 

การสอบ  ระหวางเวลา ๑๓.๒๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ โรงเรียนท่ีตั้งศูนยประสานการสอบ   

      ๓. กรรมการกลาง 

          ๓.๑ รับซองแบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  และเอกสารเก่ียวกับการสอบจากประธานสนามสอบ แจกให 

กรรมการกํากับหองสอบ 



๔๘ 
 

 

          ๓.๒ รับกระดาษคําตอบ และบัญชีลงลายมือขื่อนักเรียนจากกรรมการคุมสอบ  ตรวจความเรียบรอยและ 

นับจํานวนใหถูกตอง กอนปดผนึกซองกระดาษคําตอบ ตอหนากรรมการคุมสอบ 

      ๔. กรรมการคุมสอบ 

          ๔.๑  รับ – สงแบบทดสอบ กระดาษคําตอบ และเอกสารเก่ียวกับการสอบ จากประธานสนามสอบหรือ 

กรรมการกลาง ตามกําหนดเวลา 

          ๔.๒  ดูแลความเรียบรอยของหองสอบและบริเวณใกลเคียงเพ่ือใหการสอบเปนไปอยางยตุิธรรมและโปรงใส 

          ๔.๓  กํากับการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพเปนไปตามคูมือการจัดสอบฯ มีความยุติธรรม 

โปรงใส  ตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏบิัตขิองผูกํากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  

            ท้ังน้ี  ใหคณะกรรมการตาง ๆ ปฏบิัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  และ 

เปนไปดวยความเรียบรอย บงัเกิดผลดีตอทางราชการ 

 

                      สัง่   ณ   วันท่ี  ๗  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 
                                             

  (นายประพฤทธ์ิ  สุขใย) 

                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ  เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


