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คำสั่งโรงเรียนสังขะ 
ที ่107 /2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

****************** 

 ด้วยโรงเร ียนสังขะ ได้กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ.2566  เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัต ิระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธ ิการ พ .ศ . 2546 และ มาตรา 27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  
1.1  นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
1.2  นายบุญช่วย  ถ้วยทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธานกรรมการ 
1.3  นายประสงค์  ตอนศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ 
1.4  นางสาวภิญญาพัชญ์  แบบอย่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิารงานงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
1.5  นายพันธรักษ์  ลำดวนหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
1.6  นางปริญญา  จุลทัศน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
1.7  นางศิริพร  ศรีน้อย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
1.8  นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
1.9  นายธีรากุล  ศรีน้อย  หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
1.10 นายอำนวย  ประไวย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
1.11 นายปกรณ์  บัวแย้ม หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
1.12 นายภัทรพล บุตรดา หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย   กรรมการ 
1.13 นางสาวปะวินา ประทัด หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
1.14 นางมะลิวรรณ  อะนุติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
1.15 นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
1.16 นายเมธาวี  บริสุทธิ์  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ    กรรมการ 
1.17 นางสาววีณา แววกระโทก หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ   กรรมการ 
1.18 นายสุริเยศวร์  พิศิลป์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
1.19 นางพูนศรี  ก่อแก้ว   ครชูำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.20 นางนางสาวสายสุนีย์ เทพสิงห์ ครชูำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.21 นางสาววิจิตรา ปิดณรงค์           คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



๒ 

 

1.22 นางสาวชวิศา สุริยะงาม           คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.23 นางสาวเจนจิรา อาญาเมือง           ครูผู้ช่วย      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำ  ตัดสินใจ   เสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒. คณะกรรมการดำเนินการ 

 ๒.๑ คณะกรรมการกำกับห้องสอบ   มีหน้าที่ 
๒.๑.1 รับข้อสอบจากกรรมการกลางที่ห้องวิชาการก่อนสอบ 15 นาท ีและส่งข้อสอบ 

ที่กรรมการกลางทีห่้องเกียรตินิทรรศเมื่อดำเนินการสอบเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 
2.1.2 ควบคุม ดูแล และปฏิบัติหน้าที ่กำกับการสอบ สำหรับการสอบของนักเรียนห้อง              

ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
            ๒.๑.๓ ควบคุม  ดูแลประจำ ณ ห้องสอบที่กำหนดให้ ระมัดระวังไม่ให้มีการทุจริตในการสอบ 
             ๒.๑.๔ ให้นักเรียนลงมือทำข้อสอบและหยุดทำข้อสอบ ตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
                     ๒.๑.๕ ปฏบิัติหน้าที่ทุกวันที่มีการสอบ  ประกอบด้วย 

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
1  ม.2/1 412 นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ นายชนกนันท์  คำหล้า 
2 ม.2/2 211 นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ นายปริญญา  วงศา 
3 ม.2/3 212 นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ นางสาวสมฤด ี โนนใหญ่ 
4 ม.2/4 214 นางสาวสร้อย  ลักขษร นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น 
5 ม.2/5 215 นางปริญญา  จุลทัศน์ นายคณิน  ประสานสุข 
6 ม.2/6 216 นายเมธาวี  บริสุทธิ ์ นางสาวไพลิน ศิริมา 
7 ม.2/7 217 นายอนัน  ขาวงาม นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ 
8 ม.2/8 218 นายภัทรพล  บุตรดา นางสาวพักตร์เพ็ญ  คำโท 
9 ม.2/9 221 นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ นางสำเรียง  สุขพันธ์ 

10 ม.4/1 422 นางสาววรรณพร  นกทอง   นายชยุตพงศ ์ สามิตร 
11 ม.4/2 222 นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์ นายศุภชัย  พิมพ์ศรี 
12 ม.4/3 223 นางสาวปะวินา  ประทัด นายสุทัศน์ ใจศีล 
13 ม.4/4 224 นางนิทราพร  มีเจริญ นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา 
14 ม.4/5 225 นายไพโรจน์  แสนพันธ์ นายพงศภัค  หลังภาค 
15 ม.4/6 226 นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์ นางสาวศุภนิดา  อนงชัย 
16 ม.4/7 227 นายรังศร ี ปักมะนัง นางสาวณิชารีย์  โต๊ะนาค 
17 ม.4/8 228 นางศิรประภา  นอลา นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์ 
18 ม.4/9 428 นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า นางกฤษณา ไพดี 
19 ม.4/10 434 นางจันจิรา  ชูชีพ  นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี 
20 ม.4/11 437 นายปกรณ ์ บัวแย้ม  นายวรพงศ์  พันสารคาม 

 

 

 



๓ 

 

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 (ต่อ) 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
21 ม.5/1 431 นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง นายวิทยา  รอบรู้ 
22 ม.5/2 511 นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย 
23 ม.5/3 512 นายอำนวย  ประไวย์ นางทิพรัตน์  เพลินสุข 
24 ม.5/4 513 นางศิริพร  ศรีน้อย นายพันธรักษ์  ลำดวนหอม 
25 ม.5/5 514 นายชลิต  เมาะราษี นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข 
26 ม.5/6 515 นางสุจาริณี  แสงจันทร์ นางสาวพิริยกร  พิมพะ 
27 ม.5/7 516 นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค นางสาวชนิสรา  ปาวะรี 
28 ม.5/8 522 นายคีตะ  กระจายศิลป์ นางสาววันเพ็ญ  พอกพูน 
29 ม.5/9 523 นางเสาวลักษณ์  บัวบาน นายอำนวย  จันสนิท 
30 ม.5/10 524 นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง นางสาวญาณิศา  สมบัติวงศ์ 
31 ม.5/11 525 นางสาวพาสันติ  บุญธรรม นางสาวบุญธิตา  กล้าแข็ง 
32 ม.6/1 432 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย นางสาวณัฐธิดา  มหาวงษ ์
33 ม.6/2 สะกาด1 นางสุรภา แสงสว่าง นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา 
34 ม.6/3 สะกาด2 นางดวงดาว ทาระสาร นางสาวเยาวลักษณ์  สุระภา 
35 ม.6/4 417 นายนราวุธ วิยาสิงห ์ นายณรงค์ ถมปัทม์ 
36 ม.6/5 418 นางเสาวภา รอบรู้ นางสาวพิมพ์มณี  ถือฉลาด 
37 ม.6/6 422 นางรัตนา ยินดีฉาย นายเจษฎา วงศา 
38 ม.6/7 423 นายชรินทร์ มหานาม นางสาวศศิประภา  สนองธรรม 
39 ม.6/8 424 นางปณิดา แก้วหอม นางสาวอุนนดา ศาลางาม 
40 ม.6/9 426 นางนิตยา ทองสระคู นางจินตนา  มหาริตวัน 
41 ม.6/10 427 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม 

 

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
1  ม.1/1 411 นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น นายอำนวย  จันสนิท 
2 ม.1/2 211 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว นางสาวอรสา  โสมทอง 
3 ม.1/3 212 นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ นางสาวอินทร์แก้ว  อินทร์ตา 
4 ม.1/4 214 นายบรรจง  ถิ่นแถว นางสาวศุภนิดา  อนงชัย 
5 ม.1/5 215 นางสาวมาริสา  อินทรามะ นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ 
6 ม.1/6 216 นายศุภชัย  พิมพ์ศรี นางสาวปะวินา  ประทัด 
7 ม.1/7 217 นางสาวไพลิน ศิริมา นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ 
8 ม.1/8 218 นางสาวพักตร์เพ็ญ  คำโท นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ 
9 ม.1/9 221 นายชยุตพงศ ์ สามิตร นางสาวสร้อย  ลักขษร 

10 ม.3/1 421 นายสุทัศน์ ใจศีล นายณรงค์ ถมปัทม์ 
11 ม.3/2 222 นางมะลิวรรณ อะนุติ นายธีระศักดิ์ สินชัย 
12 ม.3/3 223 นางสาวอุนนดา ศาลางาม นายอนัน  ขาวงาม 
13 ม.3/4 224 นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร นางสาวสุพรรษา  ทองอ้ม 
14 ม.3/5 225 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง นายเมธาวี  บริสุทธิ ์



๔ 

 

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 (ต่อ) 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
15 ม.3/6 226 นายวิทยา  รอบรู้ นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา 

16 ม.3/7 227 นางธัญชนก สุตวณิชย์ นายศักดา  ศรีสันต์ 
17 ม.3/8 228 นางเอ้ือมจิต ถิ่นแถว นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์ 
18 ม.3/9 428 นายปกรณ ์ บัวแย้ม นางสาวณิชารีย์  โต๊ะนาค 
19 ม.5/1 431 นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง นางสาวอารียา บุญยงค์ 
20 ม.5/2 511 นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ นางสาวเขมสิรากาญจน์  สมถวลิ 
21 ม.5/3 512 นายอำนวย  ประไวย์ นางนิทราพร  มีเจริญ 
22 ม.5/4 513 นางทิพรัตน์  เพลินสุข นางสาวปะวินา  ประทัด 
23 ม.5/5 514 นายชลิต  เมาะราษี นายวรพงศ์  พันสารคาม 
24 ม.5/6 515 นายนราวุธ วิยาสิงห ์ นางสาวพิริยกร  พิมพะ 
25 ม.5/7 516 นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค นางสาวชนิสรา  ปาวะรี 
26 ม.5/8 522 นายคีตะ  กระจายศิลป์ นางสาววันเพ็ญ  พอกพูน 
27 ม.5/9 523 นางเสาวลักษณ์  บัวบาน นางสาวอินทร์แก้ว  อินทร์ตา 
28 ม.5/10 524 นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์ นายพงศภัค  หลังภาค 
29 ม.5/11 525 นางสาวพาสันติ  บุญธรรม นางสาวบุญธิตา  กล้าแข็ง 
30 ม.6/1 432 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย นายไพโรจน์  แสนพันธ์ 
31 ม.6/2 สะกาด1 นางสุรภา แสงสว่าง นางศิรประภา  นอลา 
32 ม.6/3 สะกาด2 นางดวงดาว ทาระสาร นางสาวเยาวลักษณ์  สุระภา 
33 ม.6/4 417 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า 
34 ม.6/5 418 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา นางภักษร มหาเทียนธำรง 
35 ม.6/6 422 นางสาวพิมพ์มณี  ถือฉลาด นางสุจาริณี  แสงจันทร์ 
36 ม.6/7 423 นายชรินทร์ มหานาม นางสาวศศิประภา  สนองธรรม 
37 ม.6/8 424 นางจุฑามณี บูรณ์เจริญ นางสาววรรณพร  นกทอง   
38 ม.6/9 426 นางนิตยา ทองสระคู นางจินตนา  มหาริตวัน 
39 ม.6/10 434 นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ 

48 
 
 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.๒๕66  

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
1  ม.2/1 412 นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ 
2 ม.2/2 211 นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ 
3 ม.2/3 212 นายธีระศักดิ์ สินชัย นางสาวมาริสา  อินทรามะ 
4 ม.2/4 214 นางสาวสร้อย  ลักขษร นางสาวอินทร์แก้ว  อินทร์ตา 
5 ม.2/5 215 นางปริญญา  จุลทัศน์ นายปริญญา  วงศา 
6 ม.2/6 216 นางจุฑามณี บูรณ์เจริญ นายปกรณ ์ บัวแย้ม 
7 ม.2/7 217 นายอนัน  ขาวงาม นายชนกนันท์  คำหล้า 
8 ม.2/8 218 นายภัทรพล  บุตรดา นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์ 
9 ม.2/9 221 นายคณิน  ประสานสุข นางสาวอรสา  โสมทอง 

 



๕ 

 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 (ต่อ) 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
10 ม.3/1 421 นางภักษร มหาเทียนธำรง นางสาวสุพรรษา  ทองอ้ม 
11 ม.3/2 222 นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร นายอำนวย  ประไวย์ 
12 ม.3/3 223 นางสาวอุนนดา ศาลางาม นายชยุตพงศ ์ สามิตร 
13 ม.3/4 224 นางสาววีณา แววกระโทก นายบรรจง  ถิ่นแถว 
14 ม.3/5 225 นางภรชนก ใจศีล นางสาวณัฐธิดา  มหาวงษ ์
15 ม.3/6 226 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง นายศักดา  ศรีสันต์ 
16 ม.3/7 227 นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ นายอำนวย  จันสนิท 
17 ม.3/8 228 นายเจษฎา วงศา นายมนัส  ดีพร้อม   
18 ม.3/9 428 นางมะลิวรรณ อะนุติ นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข 
19 ม.4/1 422 นางสาววรรณพร  นกทอง   นางสาวญาณิศา  สมบัติวงศ์ 
20 ม.4/2 511 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว นางเอ้ือมจิต ถิ่นแถว 
21 ม.4/3 512 นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ นายชนกนันท์  คำหล้า 
22 ม.4/4 513 นางนิทราพร  มีเจริญ นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา 
23 ม.4/5 514 นายไพโรจน์  แสนพันธ์ นายพงศภัค  หลังภาค 
24 ม.4/6 515 นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์ นางสาวศุภนิดา  อนงชัย 
25 ม.4/7 516 นายรังศร ี ปักมะนัง นางสาวณิชารีย์  โต๊ะนาค 
26 ม.4/8 522 นางศิรประภา  นอลา นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์ 
27 ม.4/9 523 นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์ 
28 ม.4/10 524 นางจันจิรา  ชูชีพ  นางสาวอารียา  บุญยงค์ 
29 ม.4/11 525 นางสาวเขมสิรากาญจน์  สมถวลิ นายวรพงศ์  พันสารคาม 
30 ม.6/1 432 นางสาวดรุณี เหมาะหมาย นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ 
31 ม.6/2 สะกาด1 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา นางศิริพร  ศรีน้อย 
32 ม.6/3 สะกาด2 นางดวงดาว ทาระสาร นางสาวเยาวลักษณ์  สุระภา 
33 ม.6/4 417 นายนราวุธ วิยาสิงห ์ นายพันธรักษ์  ลำดวนหอม 
34 ม.6/5 418 นางเสาวภา รอบรู้ นางสาวพิมพ์มณี  ถือฉลาด 
35 ม.6/6 422 นางรัตนา  ยินดีฉาย นายณรงค์ ถมปัทม์ 
36 ม.6/7 423 นางสุรภา แสงสว่าง นางสาวศศิประภา  สนองธรรม 
37 ม.6/8 424 นางปณิดา แก้วหอม นางทิพรัตน์  เพลินสุข 
38 ม.6/9 426 นางนิตยา ทองสระคู นางจินตนา  มหาริตวัน 
39 ม.6/10 427 นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย นายชลิต  เมาะราษี 

 

 

 

 

 



๖ 

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕66  

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
1  ม.1/1 411 นางจุฑามณี บูรณ์เจริญ นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ 
2 ม.1/2 211 นายบรรจง  ถิ่นแถว นางสาวมาริสา  อินทรามะ 
3 ม.1/3 212 นายจิตรภณ  บูรณ์เจริญ นางสาวอรสา  โสมทอง 
4 ม.1/4 214 นายศุภชัย  พิมพ์ศรี นางสาวพักตร์เพ็ญ  คำโท 
5 ม.1/5 215 นางสำเรียง  สุขพันธ์ นายชยุตพงศ ์ สามิตร 
6 ม.1/6 216 นายมนัส  ดีพร้อม   นางสาวณัฐธิดา  มหาวงษ ์
7 ม.1/7 217 นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข นายอำนวย  จันสนิท 
8 ม.1/8 218 นางรัตนา  ยินดีฉาย นายคณิน  ประสานสุข 
9 ม.1/9 221 นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ 

10 ม.3/1 421 นายสุทัศน์ ใจศีล นางสาวสุพรรษา  ทองอ้ม 
11 ม.3/2 222 นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร นางเอ้ือมจิต ถิ่นแถว 
12 ม.3/3 223 นางสาวอุนนดา ศาลางาม นางสำราญ  จันทร์ประเสริฐ 
13 ม.3/4 224 นางสาววีณา แววกระโทก นางสาวพิมพ์มณี  ถือฉลาด 
14 ม.3/5 225 นางภรชนก ใจศีล นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ 
15 ม.3/6 226 นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง นายศักดา  ศรีสันต์ 
16 ม.3/7 227 นางธัญชนก สุตวณิชย์ นางสาวลฎาภา  สะปะสิริ 
17 ม.3/8 228 นายเจษฎา วงศา นางจันจิรา  ชูชีพ 
18 ม.3/9 สะกาด1 นางภักษร มหาเทียนธำรง นายณรงค์ ถมปัทม์ 
19 ม.5/1 431 นางกฤษณา ไพดี นางสุจาริณี แสงจันทร์ 
20 ม.5/2 511 นางศิริพร  ศรีน้อย นายพันธรักษ์  ลำดวนหอม 
21 ม.5/3 512 นางสาวพรรษสรณ์ ดาสั่ว นางทิพรัตน์  เพลินสุข 
22 ม.5/4 513 นางกิ่งดาว วิเศษศิลป์ นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง 
23 ม.5/5 514 นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค นางสาวพิริยกร  พิมพะ 
24 ม.5/6 515 นางสาวไพลิน ศิริมา นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย 
25 ม.5/7 516 นางเสาวลักษณ์  บัวบาน นางสาวบุญธิตา  กล้าแข็ง 
26 ม.5/8 522 นายคีตะ  กระจายศิลป์ นางสาวชนิสรา  ปาวะรี 
27 ม.5/9 523 นางสาวอารียา  บุญยงค์ นางสาววันเพ็ญ  พอกพูน 
28 ม.5/10 524 นางสาวพาสันติ  บุญธรรม นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ 
29 ม.5/11 525 นางสุรภา แสงสว่าง นายเมธาวี  บริสุทธิ ์

 

 

 

 

 



๗ 

 

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
1  ม.1/1 411 นางสาวอัมพวรรณ  อุรารื่น นางสาวสุวรรณา  สาระชาติ 
2 ม.1/2 211 นายบรรจง  ถิ่นแถว นางสาวมาริสา  อินทรามะ 
3 ม.1/3 212 นางสาวลักษณ์ กูลรัตน์ นางสาวอรสา  โสมทอง 
4 ม.1/4 214 นายศุภชัย  พิมพ์ศรี นางสาวพักตร์เพ็ญ  คำโท 
5 ม.1/5 215 นางสำเรียง  สุขพันธ์ นายชยุตพงศ ์ สามิตร 
6 ม.1/6 216 นายมนัส  ดีพร้อม   นางสาวณัฐธิดา  มหาวงษ ์
7 ม.1/7 217 นางสาวจุฑามาศ  ศรีสุข นายเจษฎา วงศา 
8 ม.1/8 218 นางสาวญาณิศา  สมบัติวงศ์ นางธัญชนก สุตวณิชย์ 
9 ม.1/9 221 นางสาวสมฤด ี โนนใหญ่ นายศักดิ์ชาย รุ่งเรือง 

10 ม.2/1 412 นางอาภัสรา  บูรณ์เจริญ นายชนกนันท์  คำหล้า 
11 ม.2/2 222 นางเสาวภา รอบรู้ นายปริญญา  วงศา 
12 ม.2/3 223 นายกิตติวัฒน์  สมสิทธิ์ นางภรชนก ใจศีล 
13 ม.2/4 224 นางสาวสร้อย  ลักขษร นางสาววีณา แววกระโทก 
14 ม.2/5 225 นางปริญญา  จุลทัศน์ นางสาวดรุณี เหมาะหมาย 
15 ม.2/6 226 นายเมธาวี  บริสุทธิ ์ นางเอ้ือมจิต ถิ่นแถว 
16 ม.2/7 227 นายอนัน  ขาวงาม นายพิสิษฐ์ สุวฤทธิยาธร 
17 ม.2/8 228 นายภัทรพล  บุตรดา นายสุทัศน์ ใจศีล 
18 ม.2/9 สะกาด1 นางภักษร มหาเทียนธำรง นายคณิน  ประสานสุข 
19 ม.4/1 422 นายปกรณ ์ บัวแย้ม นางสาวเขมสิรากาญจน์  สมถวลิ 
20 ม.4/2 511 นางกฤษณา ไพดี นางสาวพนิดา  เพ็ชรพงค์ 
21 ม.4/3 512 นางสาวไพลิน ศิริมา นายวรพงศ์  พันสารคาม 
22 ม.4/4 513 นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์ นายพงศภัค  หลังภาค 
23 ม.4/5 514 นายวิทยา  รอบรู้ นางสาวศุภนิดา  อนงชัย 
24 ม.4/6 515 นายธีระศักดิ์ สินชัย นางสาวพลอยนิศา  ศิลป์บุญกล้า 
25 ม.4/7 516 นายรังศร ี ปักมะนัง นางสุจาริณี  แสงจันทร์ 
26 ม.4/8 522 นางสาววรรณพร  นกทอง   นางสาวสุพรรษา  ทองอ้ม 
27 ม.4/9 523 นางฐิติรัตน์  ไตรรัตน์ นางสาวณิชารีย์  โต๊ะนาค 
28 ม.4/10 524 นางจันจิรา  ชูชีพ นางมะลิวรรณ อะนุติ 
29 ม.4/11 525 นางน้ำผึ้ง  พิศิลป์ นางสาวสุพิชญากานต์  ไกรยา 
30 ม.5/1 431 นางสาวกัญญ์จิรา ทองอ้ม นางสาวภาณินี  ศูนย์กลาง 
31 ม.5/2 สะกาด2 นางศิริพร  ศรีน้อย นายพันธรักษ์  ลำดวนหอม 
32 ม.5/3 417 นางปณิดา แก้วหอม นางดวงดาว ทาระสาร 
33 ม.5/4 418 นายชลิต  เมาะราษี นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง 

 

 

 



๘ 

 

วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.๒๕66 (ต่อ) 

ที ่ ชั้นที่สอบ ห้องสอบ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๑ ครูกำกับห้องสอบคนที่ ๒ 
34 ม.5/5 422 นางสาววิเศษศิษฐ์  โสวภาค นางสาวพิริยกร  พิมพะ 
35 ม.5/6 423 นางสาวธีรารัตน์ เธียรวิวัฒนา นางสาวชนิสรา  ปาวะรี 
36 ม.5/7 424 นางเสาวลักษณ์  บัวบาน นางสาวบุญธิตา  กล้าแข็ง 
37 ม.5/8 426 นายคีตะ  กระจายศิลป์ นายชรินทร์ มหานาม 
38 ม.5/9 427 นางสาวอารียา  บุญยงค์ นางสาววันเพ็ญ  พอกพูน 
39 ม.5/10 428 นางสาวพาสันติ  บุญธรรม นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อเจริญ 
40 ม.5/11 434 นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี นางสาวกรรณิการ์  ศรีลาชัย 

 
  ๒.๒ คณะกรรมการกองกลาง  มีหน้าที่เก็บรักษา – จ่ายข้อสอบตามตารางสอบก่อนเวลาทำ
การสอบ ๑๕ นาที รับข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบทำการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรวจนับให้ถูกต้องเก็บ
รักษา เพื่อรอ  การเบิกของฝ่ายตรวจข้อสอบ  ประกอบด้วย 
   2.1.1 กรรมการกลางวิชาการ   ประกอบด้วย 
     1. นายสุริเยศวร์ พิศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ 

  ๒.๑.2 กรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ประกอบด้วย 
    ๑. นางจินดาพร  บุญหมั่น ครูชำนาญการ 
                   2. นางกุลจิรา  เทียนชัย ครูชำนาญการ 
    3. นางสาวกัญญาภัทร  บรบิูรณ์ ครู 
    4. นางสาวอรอุมา ภาสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
  2.1.5 กรรมการกลางระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ประกอบด้วย 
     ๑. นางปวีณา  ชื่นบาน ครูชำนาญการพิเศษ 
    2. นางสาวยวุดี สุวรรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ 
    3. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว ครูชำนาญการ  
    4. สาวอาทิตยา สมเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

  ๒.๓ คณะกรรมการโรเนียวข้อสอบ มีหน้าที่โรเนียวข้อสอบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้อง 118 
ตั้งแต ่      วันที่ 8 – 17 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 

๑. นางสาวชมพูนุท  ฉลาดเฉลียว ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวบุญธิตา  กล้าแข็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๓. นางสาววันเพ็ญ  พอกพูน นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๔. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕. นางสาวอรอุมา  ภาสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๖. นางธัญญา  ธรรมมะ ครูสนับสนุนการสอน     กรรมการและเลขานุการ 

  9.  นางสาวสร้อย ลักขษร        พนักงานราชการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



๙ 

 

๓. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และนำผลการตรวจข้อสอบสู่ระบบออนไลน์ มีหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ
ของนักเรียน และ Upload สู่ระบบออนไลน์ เพ่ือแจ้งผลสอบให้นักเรียนทราบ โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ.2566  ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์   ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
  2. นางยน้ำผึ้ง พิศิลป์   ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชวิศา  สรุิยะงาม   คร ู             กรรมการ 
  4. นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
  5. นางพูนศรี   ก่อแก้ว   ครูชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์    ครูชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์   คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

4. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์พยาบาล และยา ให้การดูแล ปฐม
พยาบาลครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

  1. นางทิพรัตน์  เพลินสุข              ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางจุฑามาศ ศรีแก้ว              คร ู     กรรมการและเลขานุการ  
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่ ดูแล จัดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้ในการสอบ โดยจัดโต๊ะสอบให้มี
ระยะห่างระหว่างโต๊ะพอสมควร และทำความสะอาดใต้โต๊ะ บริเวณภายในห้องสอบ ถังขยะ กระดานดำให้
สะอาดเรียบร้อย ประกอบด้วย 

   1. นางศิริพร  ศรีน้อย              ครูชำนาญการพิเศษ   ที่ปรึกษา 
  2. นายวิทยา  รอบรู้              ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  2. นางอัมพวรรณ  อุรารื่น              ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
  3. นายอนุสรณ์  ธรรมะ              ลูกจ้างประจำ         กรรมการ 
  4. นายอุทัย  บุญเลิศ              ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
  5. นายอาทิตย์  ทันใจ              ลูกจ้างชั่วคราว         กรรมการ 
  6. นางสมศักดิ์  หมู่ทอง              แม่บ้าน            กรรมการ 
  7. นางสง่า  ศิริเรือง              แม่บ้าน         กรรมการ 
  8. นางสาวกาญจนา งามนัก              แม่บ้าน       กรรมการ 
  9. นางกำจร  อรปักษ์              แม่บ้าน       กรรมการ 
  10. คุณครูที่ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนนั้นๆ            กรรมการ 
   11. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย             กรรมการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ ดูแล รักษาความสงบ เรียบร้อยในขณะที่ทำการสอบ ในระหว่าง        
วันที่ 13-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

  ๑. นายธีรากุล  ศรีน้อย              ครูชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุรศักดิ์  กิตติกรองทอง              ครูชำนาญการ          กรรมการ 
  3. นายนฤชา  ประทุมมา              ลูกจ้างชั่วคราว               กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ สรุปการประเมินผล ประกอบด้วย 

  ๑. นายสุริเยศวร์  พิศิลป์   ครูชำนาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
  2. นางยน้ำผึ้ง พิศิลป์   ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาวชวิศา  สรุิยะงาม   คร ู             กรรมการ 
  4. นางสาวเจนจิรา  อาญาเมือง   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 



๑๐ 

 

  5. นางพูนศรี   ก่อแก้ว   ครูชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางสาวสายสุนีย์  เทพสิงห์    ครูชำนาญการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางสาววิจิตรา  ปิดณรงค์   คร ู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  
เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์สืบไป 

   ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป   

    สั่ง ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 

 
                            (นายพิศิษฐ์  ไพรสินธุ์) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

ตารางสอบประจำห้องเรียน 

 
 

 

วันจันทร์ ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ.๒๕66
ช้ัน/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 412 211 212 214 215 216 217 218 221

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 422 222 223 224 225 226 227 228 428 434 437

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 432 สะกาด1 สะกาด2 417 418 422 423 424 426 427

วันอังคาร ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ.๒๕66
ช้ัน/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 411 211 212 214 215 216 217 218 221

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 421 222 223 224 225 226 227 228 428

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 432 สะกาด1 สะกาด2 417 418 422 423 424 426 434

วันพุธ ท่ี 15 มีนาคม พ.ศ.๒๕66
ช้ัน/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 412 211 212 214 215 216 217 218 221
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 421 222 223 224 225 226 227 228 428

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 422 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 432 สะกาด1 สะกาด2 417 418 422 423 424 426 427

วันพฤหัสบดี ท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.๒๕66
ช้ัน/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 411 211 212 214 215 216 217 218 221

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 421 222 223 224 225 226 227 228 สะกาด1

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 431 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525

วันศุกร์ ท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.๒๕66
ช้ัน/ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 411 211 212 214 215 216 217 218 221

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 412 222 223 224 225 226 227 228 สะกาด1

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 422 511 512 513 514 515 516 522 523 524 525

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 431 สะกาด2 417 418 422 423 424 426 427 428 434


