
 
 

 
                                

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่ เขต 1 
ที่   763 / ๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET ) 
                    ช่วงช้ันที่  2  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ ระดับสนำมสอบ   ปีกำรศึกษำ  2559 

................................................................................... 

   ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยคณะอนุกรรมการด าเนินการทดสอบ
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่  2 ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  ปีการศึกษา  2559  ให้ด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทุกโรงเรียนและทุกสังกัด ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560 เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผล
การจัดการศึกษา  พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  บรรลุตามเป้าประสงค์และมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่  2  ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖  ปีการศึกษา 2559  ระดับสนามสอบโรงเรียนในสังกัด
ศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  โดยมีคณะท างานดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
  ๑) นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์ ผู้อ านวยการ สพป. แพร่  เขต  ๑      ประธานกรรมการ 
  ๒) นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ        รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่  เขต ๑          รองประธาน ฯ 
  ๓) นายอภิรักษ์  อ่ิมจิตอนุสรณ์      รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑            กรรมการ 
  ๔) นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว          รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑            กรรมการ 
  ๕) นายสุกิจ  ยาพรม   รองผู้อ านวยการสพป. แพร่ เขต ๑         กรรมการ 
  ๖) นายกนก  อยู่สิงห์   รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๗) นายสมศักดิ์  อภัยกาวี             รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๘) นางศุภมาส  สินมณี   รองผู้อ านวยการ สพป. แพร่ เขต ๑           กรรมการ 
  ๙) นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด            ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ              กรรมการ 
  ๑๐) นางปนัดดา  อุทัศน์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
  ๑1) นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล                 กรรมการ 
  ๑2) นายเสน่ห์  ศรีเทพ   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ    กรรมการ 
  ๑3) นางสาวดรุณี  ทิพยรักษ์         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
            ๑4) นางสาวกิ่งกาญจน ์ มังกรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กรรมการ 
     ๑5) นางสาวพะยอม  แสนปัญญา ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       กรรมการ 
  16) นางกันยารัตน์  เกยงค์       นักจัดการงานทั่วไป           กรรมการ 
  ๑๗) นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ      หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ  
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    มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวกและดูแลการด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ในวันที่  4 กุมภาพันธ์  2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
  ๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ช่วงช้ันที่  2  ระดับสนำมสอบ 
 
         ๒.1  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนเทศบำลวัดเหมืองแดง 
              ๒.1.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
                   1) นางมุกดา  ศิริวาท ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดสวรรค์นิเวศ ประธานกรรมการ 
                   2) นางสุทธิณี เรียนใจด ี ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดหัวข่วง กรรมการ 
                   3) ส.อ.อนันต์  เชื้อทอง ผอ.ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล กรรมการ 
                   4) นางสาวเกียรติสุดา  กาศเกษม รอง ผอ.เทศบาลวัดเหมืองแดง กรรมการและเลขานุการ 
 
               ๒.1.2  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
                   1) นายธีรวิทย์  ภิญโญ    ผอ.ร.ร.วัดเมธังกราวาสฯ หัวหน้าสนามสอบ 
               2) นางสาวเกียรติสุดา  กาศเกษม รอง ผอ.เทศบาลวัดเหมืองแดง กรรมการ 
                   2) นางสาวชุมพร  ลือราช        ครู ร.ร.วัดเมธังฯ กรรมการ 
               4) นางสาวอัจฉรา อินทรรุจิกุล ครู ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง      กรรมการและเลขานุการ     
 
      ๒.1.3  นักกำรสนำมสอบ 
                     ๑) นายบรรจง ตันพรม นักการภารโรง กรรมการ   
                     2) นายบุญยงค์ พรรณวาที นักการภารโรง กรรมการ   
 
             ๒.๑.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
          1)  นางมุกดา  เลขะวิพัฒน์     ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองแพร่     กรรมการ 
    ๒)  นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ                 นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
              ๒.1.5 กรรมกำร รับ – ส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ   
          ๑) นายกฤษดาเดช  รัตนพันธ์จักร     รอง ผอ.เทศบาลวัดเหมืองแดง กรรมการ 
 
               ๒.1.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางวันทนีย์  แก้วพนา ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 

 นางสาวอธิศา  อ าพรผล ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

2 นางสาวอรพินท์  งิ้วแดง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 

 นางอัญชลี  สุวรกุล ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 
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3 นางสาวกัลยรัตน์  ศิลาแก้ว ครูสังกัด สช. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

 นางธันยพร  เสาร์เพ็ง ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

4 นางจินต์จุฑา   เรือนค า ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

 นางณิชาพร  ถิ่นถา ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 

5 นางนภาวรรณ  ศรีธรรมราช ครู คศ.3 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บ ารุง) 

 นางปิยะพร  จอมเขียว ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 

6 นางสาวธนิกานต์  ตาแสง ครูสังกัด สช. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

 นางสาวภัททิยา  อาโน ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

7 นางรัชนีกร  กวางวิจิตรกุล ครู คศ.3 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 

 นางสาวอรนภา  ต๊ะติ๊บ ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 

8 นางสาวกรรณิการ์  อุปนันชัย ครู คศ.1 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บ ารุง) 

 นางสาวภัทราภรณ์  ชูวงศ์วรพินิจ ครูสังกัด สช. มารดาอุปถัมภ์ 

9 นางอุมาวดี  เมฆอากาศ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านใน (อินทราษฎร์บ ารุง) 

 นายกฤชนนท์  ค ายวง ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

                                                             
 
         ๒.2  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนถิ่น 
              ๒.2.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
                 1) นายสง่า  หมอนเขื่อน ผอ.ร.ร. บ้านสวนเขื่อน ประธานกรรมการ 
   ๓) นายธีรพงศ์  ซื่อตรง   ผอ.ร.ร.บ้านน้ าช า(วิชัยฯ) กรรมการ 
   4) นายสมบูรณ์  จงรักษ์   ผอ.ร.ร.บ้านแม่หล่าย กรรมการ 
   5) นายสุรชัย  สุริยะไชย   ผอ.ร.ร.วัดศรีภูม ิ กรรมการ 
   6) นายกัมพล  ภิมาลย์   ผอ.ร.ร.บ้านปง กรรมการ 
   7) นายสุวิทย์  แบ่งทิศ   ผอ.ร.ร.บ้านนาคูหา กรรมการ 
   8) นางสาวณัฐพิมล  ธรรมสรางกูร   ผอ.ร.ร.บ้านวังช้าง กรรมการ 
   9) นายสานิตย์  สุขโข   ผอ.ร.ร.วัดทุ่งล้อม กรรมการ 
   10) นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม   ผอ.ร.ร.บ้านห้วยม้า กรรมการ 
                10) นายประพันธ์  บุญมี ผอ.ร.ร.บ้านนาแหลม กรรมการ 
              11) นายกรัณ  เฮงพานิชย์ ผอ.ร.ร.บ้านกาซ้อง กรรมการ 
                12) นายณัฐกิตติ์  ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ กรรมการ 
                13) นายรณยุทธิ์  วงศ์พยา ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งเหนือ กรรมการ 
                14) นายสงวน  ท้าวน้อย ผอ.ร.ร. วัดเหมืองค่า กรรมการ 
         18) นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
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               ๒.2.2  คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
             1) นายทวี  มะทะ    ผอ.ร.ร. บ้านสุพรรณ  หัวหน้าสนามสอบ 
              2) นางสาวพัชรินทร์  สามารถ ผอ.ร.ร.บ้านถิ่น กรรมการ 
              3) นางธิดารัตน์  เนื่องพืช ครู ร.ร.บ้านถิ่น กรรมการและเลขานุการ  
    
         ๒.2.3  นักกำรสนำมสอบ 
                 ๑) นายสิริพงษ์  อินท า นักการภารโรง กรรมการ 
 
             ๒.2.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
      1)  นางวิไลวรรณ  ดังก้อง     ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
 
             ๒.2.5 กรรมกำร รับ – ส่งแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ   
   1) นายจรัญ  พันธ์กสิกรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยม้า  กรรมการ 
 
               ๒.2.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นายมาโนช  บุญคุ้ม คร ูคศ.2 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 

 นายทวี  อนุกูล ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง (ประชานิมิตร) 

2 นางทิพวรรณ เกี๋ยงค า คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านน้ าเลา (น้ าเลาวิทยาคาร) 

 นายสามารถ  อยู่ทิม ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านน้ าเลาเหนือ  

3 นางทัศนีย์  อินทเจริญศานต์ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 

 นายดัด  ใจปัญญา ครู คศ.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 

4 นางรจนา  เนียมจิตร คร ูคศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 

 นางผ่องศรี  ดวงค า ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 

5 นางสาวเรณู  เมืองพรม คร ูคศ.3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 

 นางอรุณี  พันธ์กสิกรรม คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 
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          ๒.3 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนมำรดำอุปถัมภ์  
               ๒.3.1 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
           1) นายเทอดศักดิ์  ผิวเกลี้ยง ผู้จัดการ ร.ร. มารดาฯ ประธานกรรมการ       
           2) นางสาวนงคราญ  แกล้วกล้า   ผอ.ร.ร. เจริญศิลป ์ กรรมการ 
           3) นายสถาพร  มังกร   ผอ.ร.ร.เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ กรรมการ 
           4) นางสาวรัชนี  ตระกูลเง็ก   ผอ.ร.ร.เทพพิทักษ์วิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 
               ๒.3.2 หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
          1) นายธรรมรงศักดิ์  อินกัน ผอ.ร.ร. อนุบาลแพร่   หัวหน้านสนามสอบ 
              2) นางสนทยา  สุภาผล รอง ผอ.ร.ร.มารดาฯ กรรมการ 
              2) นางนฤมล  แนวลาด รอง ผอ.ร.ร.มารดาฯ กรรมการ 
      3) นางระพีพรรณ  วรรณรักษ์ ครู ร.ร.อนุบาลแพร่ กรรมการ 
   6) นางศิริรัตน์  วังซ้าย ครู ร.ร.มารดาฯ กรรมการและเลขานุการ 
                       
     ๒.3.3 นักกำรสนำมสอบ 
            1) นายวิทธวัช  ส่งศรี        นักการภารโรง กรรมการ 
      2) นางสาวอมรรัตน์  เจิงหม่อง นักการภารโรง กรรมการ       
          3) นางสาววรางคนาง  มิตรเอม นักการภารโรง กรรมการ 
          4) นายพลวัต  ง้าวแหลม นักการภารโรง กรรมการ 
 
             ๒.3.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
         1) นายปฐมพงษ์  ดอกแก้ว    รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑        กรรมการ 
                2) นางโสภา  เครือแสง               นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญ        กรรมการ 
 
                ๒.3.5  กรรมกำร รับ – ส่ง แบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ 
                ๑) นางสาววัชรา  โตชูวงษ ์ ครูโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ กรรมการ 
 
            ๒.3.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ    ประกอบด้วย 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางล าดวน ไตรทิพยากร ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

 นางสาวชญานิศ ละอินทร์ ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 

2 นางชบาไพร ใจติ๊บ ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

 นางนันท์นภัส  อนามา ครู คศ.3 วัดต้นไคร้ 

3 นางชลพิณท์ุ  พัฒนสารินทร์ ครูผู้ช่วย อนุบาลแพร่ 

 นางล าดวน ไตรทิพยากร ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 
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4 นางศิริลักษณ์ ชาป่ง ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

 นางสาวนันทรัตน์  อินมา ครูสังกัด สช. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

5 นางสุจิตรา เป๊กทอง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองแขม 

 นางกัลยา  สบายสุข ครูสังกัด สช. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

6 นางนิภา  เครือวัฒนเวช ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นายธนภัทร  พรหมขันธ์ ครูอัตราจ้าง วัดต้นไคร้ 

7 นางจุรีย์  เด่นประภัสร์ ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นายเจษฎา  มาอุ่น ครู คศ.3 เทศบาลวัดหัวข่วง 

8 นายนรินทร์ มีค า ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

 นายกิตติศัพท์   ราชสิกข ์ ครูอัตราจ้าง บ้านแม่ค ามี(รัตนปัญญา) 

9 นายศราวุธ  เกษามา ครูสังกัด สช. โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

 นางสาวอมรพันธ์ เขื่อนรอบเขต ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

10 นางพิไลวรรณ  แสนค า ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นางจิราพร รสเข้ม ครู คศ.3 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

11 นางวริทธิ์นันท์  จันทร์สี ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นางหทัยรัตน์  ไชยมา ครู คศ.2 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

12 นางกรัณฑรัตน์  ค ามาบุตร ครู คศ.4 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 

 นายชุติเดช  เดชาธนาโยธิน ครูผู้ช่วย อนุบาลแพร่ 

๑๓ นางนงนุช อินต๊ะจวง ครู คศ.2 เทศบาลวัดเหมืองแดง 

 นางสาววิลาสิณี  ค าใส ครู โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

๑๔ นางสาวศิจนันท์   พันธุ ครู คศ.2 เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 

 นางลัดดาวัลย์  เนตรวีระ ครู โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง 

15 นางสิรินทร์  พรมรังกา ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นางสาวจันทร์ฉาย  สุขมี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 

16 นางศุจินันท์  เสนาธรรม ครู คศ.3 อนุบาลแพร่ 

 นายนนฑิวัฒน์ เสาร์แดน ครูอัตราจ้าง บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) 
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  ๒.4 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนวัดเมธังกรำวำส  
               ๒.4.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
                1) นายดิเรก  ฉันทา ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งโฮ้ง  ประธานกรรมการ 
   2) นายณัฐกิตต์    ศาสตรานุเคราะห์ ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ รองประธาน ฯ 
   3) นายธีระวิทย์   ภิญโญ    ผอ.ร.ร. วัดเมธังกราวาสฯ กรรมการ 
   4) นางกาญจนา  กัญจนวัฒน์   ผอ.ร.ร. บ้านเวียงตั้ง กรรมการ 
   5) นายทวี    มะทะ    ผอ.ร.ร. บ้านสุพรรณ กรรมการ 
   6) นายสงวน   ท้าวน้อย    ผอ.ร.ร. วัดเหมืองค่า กรรมการ 
   7) นายรณยุทธ    วงศ์พญา    ผอ.ร.ร. วัดน้ าโค้ง กรรมการ 
   8) นายศรีพจน์    เชียงวงค์    ผอ.ร.ร. บ้านวังหงส ์ กรรมการ 
   9) นายประพันธ์    บุญมี    ผอ.ร.ร. บ้านนาแหลม กรรมการ 
   10) นายหอมแต่ง   อ่องลออ  ผอ.ร.ร. บ้านในเวียง กรรมการ 
   11) นายกรันต์   เฮงพานิชย์  ผอ.ร.ร. บ้านกาซ้อง กรรมการ 
   12) นางเมตตา    ค าหงษา  ผอ.ร.ร. บ้านร่องฟอง กรรมการ 
   13) นายอนุสรณ์     พรมรังกา ผอ.ร.ร. รัฐราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
   14) นายอนันต์     หมดห่วง   ผอ.ร.ร. บ้านนันทาราม        กรรมการและเลขานุการ 
 
          ๒.4.2  หัวหน้ำสนำมสอบและคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
                 1) นางสาวสิริกรานต์  เปี่ยมวุฒิ ผอ.ร.ร. มารดาอุปถัมภ์            หัวหน้าสนามสอบ  
               3) นายชัยนาท  กันทาแก้ว ครู ร.ร.วัดเมธังฯ กรรมการ 
              3) นางมธุรส  บุญเรือง ครู ร.ร.มารดาฯ กรรมการ 
               4) นางมยุรีย์  อัฐวงศ์ ครู ร.ร.วัดเมธังฯ               กรรมการและเลขานุการ 
 
          ๒.4.3  นักกำรสนำมสอบ 
                1) นายชากฤษณ์  ฉัตรเตชะ พนักงานบริการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ 
   2) นายพายัพ  จรจันทร์ พนักงานบริการโรงเรียนวัดเมธังกราวาส กรรมการ 
 
             ๒.4.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
    1) นางภณิดา  ทองประไพ    ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑   กรรมการ 
    ๒) นางนิตยา  กันทาสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  
   ๒.4.5  กรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ 
   1) นายอนุสรณ์     พรมรังกา  ผอ.ร.ร. รัฐราษฎร์บ ารุง กรรมการ 
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      ๒.4.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นายจีรพล  อุดค ามี คร ูคศ.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์๒๕ จังหวัดแพร ่

 นายสุขสมบัติ  กาศบัณฑิต คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 

2 นางศุภรา  ท้าวค าลือ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 

 นายภานุพงค์  ดวงจิตต์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 

3 นางปราณี  บุญทน คร ูคศ.3 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 

 น.ส.นุชจร ี ค าลือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 

4 นางจารุวรรณ  ถ้ ากลาง คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านน้ าโค้ง (ประชานิมิตร) 

 น.ส.ศศิเพ็ญ  สีพา คร ูคศ.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 

5 นายสมคิด  ฝาเรือนดี คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถ่ินวิทยาคาร) 

 น.ส.มะลิ  ไชยโวหาร พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 

6 นายวีระพงษ์  ม้าเพ็ง คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านถิ่น(ถ่ินวิทยาคาร) 

 นายวรวุฒ ิ แก้ไข พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 

7 นายยงยุทธ  สุทธิดี คร ูคศ.2 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 

 น.ส.สุกัญญา  เลือกใช้ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ 

8 นางนพภัสสร  ปานหมอก คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านน้ าช า(วิชัยชนานเุคราะห์) 

 นางกิตตินันท์  เขื่อนเก้า ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 

9 นางปราณี  งามสวย คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 

 นางพิสมัย  แก้วทอง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 

10 นางสุดครรภ์  บัวขม คร ูคศ.3 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 

 นางนงนุช  เหมืองทอง ครู คศ.3 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 

11 นางวรวรรณ  เจตะภัย คร ูคศ.3 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 

 นายพัฒนวิทย์  หอมดอก ครู คศ.3 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 

12 นางดารุณี  ทะฤาษี คร ูคศ.2 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 

 นางอุธยา  ปิ่นทอง ครู คศ.3 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 
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  ๒.5  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนอนุบำลแพร่ 
             ๒.5.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑) นายสมภพ  มุ้งทอง ผอ. ร.ร. บ้านพันเชิง   ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวศิริขวัญ  ปัดเป่า รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลแพร่   กรรมการ 
   ๓) นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์   ผอ. ร.ร. บ้านนาจักร กรรมการ 
   4) นายพีระวิชญ์ สิริปัญญาแสง   ผอ. ร.ร. วัดกาญจนาราม กรรมการ 
   5) นายโยธิน  รุธีรยุทธ   ผอ. ร.ร. บ้านนาตอง กรรมการ 
   6) นายเชิด  ค าปลิว   ผอ. ร.ร. บ้านใน กรรมการ 
   7) นายนพรัตน์  ส่วนบุญ   ผอ. ร.ร. บ้านป่าแดง กรรมการ 
   8) นายดาวรุ่ง เหมะสิขัณฑะกะ   ผอ. ร.ร. บ้านหนองแขม กรรมการ 
   9) นายอุดร  บุบผามาลา   ผอ. ร.ร. บ้านแม่ลัว กรรมการ 
   10) นายประสิทธิ์  อ้นจันทร์   ผอ. ร.ร. วัดต้นไคร้    กรรมการและเลขานุการ 
 
               ๒.5.2   หัวหน้ำสนำมสอบและคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย       .       
              1) นางจินตนา  ทุ่งเก้า ผอ. ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง หัวหน้าสนามสอบ 
        2) นางอรพินท์ สุกพันธ์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ กรรมการ 
      3) นางจ าเนียร  รัตนศรี ครู ร.ร.อนุบาลแพร่ กรรมการ 
              3) นางสาวนงนุช  สบายสุข ครู ร.ร.เทศบาลวัดเหมืองแดง      กรรมการ  
        4) นางปริชาติ  ตาค า                 ครู ร.ร.อนุบาลแพร่           กรรมการและเลขานุการ 
 
      ๒.5.3  นักกำรสนำมสอบ 
    1) นายจิระพงษ์  เสียงดี            พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการ 
      2) นายทินวร  คงทน             พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลแพร่ กรรมการ 
 
             ๒.5.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1)  นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด          ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
   ๒)  นางฉัตรชนก  ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ        
  
   ๒.5.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ   
   1) นายพรศักดิ์  ทานะขันธ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาจักร กรรมการ 
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      ๒.5.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางปรียนุช  เพ่ือนฝูง คร ูคศ.3 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 

 นางบานเทียน  ต่างใจ ครู คศ.3 โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 

2 นายพัลลภ  หม้อกรอง คร ูคศ.3 บ้านร่องฟอง 

 นางสาวจุฑามาศ คงยิ้ม คร ู โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 

3 นางอัญชลี ถิ่นสุข คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 

 นางปารณีย์  ธรรมเมธากาญจน์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(ค าวรรณประชานุกูล) 

4 นางสาวกัลยกร   อ่ินค า คร ูคศ.2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 พลฯอุทัย    ใจน้ า ครู คศ.3 รัฐราษฎร์บ ารุง 

5 นางสมใจ   มานพ คร ูคศ.3 วัดน้ าโค้ง(ค าหล้าราษฎร์นุกูล) 

 นางร าเพียร  ขันแก้ว ครู คศ.2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

6 นางนงลักษณ์   เอนกนันท์ คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นางโสภา  พอจิต ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

7 นายศุภการณ์   สว่างเมืองวรกุล คร ูคศ.2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นายรังสรรค์   หมื่นโฮ้ง คร ูคศ.2 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 

8 นางนฤมล   กันทะหงษ์ คร ูคศ.2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

9 นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์ คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นางสุภัค  บัวนาค ครูสังกัด สช. เจริญศิลป์ 

10 นางคมข า  รัตนประทีป คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นางวาสนา  ชื่นชอบ ครูสังกัด สช. เจริญราษฎร์ 

11 นางวิไลวรรณ  ศรีเทพ คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรฐัราษฎร์นุกลู) 

 นายพงษ์ศักดิ์   ฟูปิง ครูสังกัด สช. เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่ 
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  ๒.6 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนร้องกวำง  
      ๒.6.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   1) นายสมาน      โนรินทร ์ ผอ.ร.ร ชุมชนบ้านร้องเข็ม     ประธานกรรมการ 
   2) นายปริญญา    ลุนภูงา ผอ.ร.ร บ้านผารางวังหม้อ     กรรมการ 
   3) นายมานิตย์     ธีระวงศ์นันท์ รอง ผอ.ร.ร ชุมชนบ้านร้องเข็ม     กรรมการ 
   4) น.ส.วลินดา     รสชา รองผอ.ร.ร บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)  กรรมการ 
 
                ๒.6.2  คณะกรรมกำรกลำง  ประกอบด้วย 
              1) นายธงชัย  ค าปวง ผอ. ร.ร. บ้านหว้ยโรงนอก หัวหน้าสนามสอบ 
           2) นางสาววลินดา  รสชา รอง.ผอ.ร.ร.บ้านร้องกวาง    กรรมการ 
           3) นางอุไร  สารบุรุษ ครู ร.ร.บ้านร้องกวาง    กรรมการและเลขานุการ 
 
           ๒.6.3 นักกำรสนำมสอบ  
           1) นายประดิษฐ์  ปัญญาสี นักการภารโรง กรรมการ 
 
             ๒.6.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
      1) นายกนก  อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
 
               ๒.6.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบ และกระดำษค ำตอบ   
               1) นายวรพงษ์  สุกใส          ครูโรงเรียนบ้านร้องกวาง กรรมการ 
 
               ๒.6.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 

 นางสาวขวัญเรือน สุวรรสุข คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 

2 นางสาววาสนา  กาสาร ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 

 นางสาวสุรัสสา  ปัญญาทอง คร ูคศ.1 บ้านแม่แรม 

3 นางดวงธิดา มหาวัน คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 

 นางสาวนิรมล  บุญดา ครู คศ.1 บ้านแม่แรม 

4 นางวิมลพรรณ เจริญสุข คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 

 นางภิญญาพัชญ์  นันตา ครู ผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 

5 นางมณเฑียร  พันธุ์เวช คร ูคศ.3 แม่ค ามีต าหนักธรรม(ต าหนักธรรมวิทยาคาร) 

 นายธัญธเนศ  เวชขลัง คร ูคศ.2 บ้านสะเลียม 
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  ๒.7  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนห้วยโรงนอก 
   ๒.7.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   1) นายสุเมศวร์  พรหมมินทร์     ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งคัวะ ประธานกรรมการ 
      2) นายบุญมา      ศรีระวตัร ผอ.ร.ร โรงเรียนบ้านไผ่โทน     กรรมการ 
   3) นางนิสากร      ศรียงค ์ ผอ.ร.ร บ้านแม่แรม   กรรมการ 
   4) นายประดิษฐ์    ถิ่นแสน รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังปึ้ง   กรรมการ 
 
     ๒.7.2  หัวหน้ำสนำมสอบและคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
   1) นายศักดิ์ศิลป์  ตาขันทะ        ผอ.ร.ร. บ้านร้องกวาง หัวหน้าสนามสอบ  
   2) นางโสภิต  ลือราช ครู ร.ร. บ้านห้วยโรงนอก  กรรมการและเลขานุการ 
 
   ๒.7.3 นักกำรสนำมสอบ  
         1)  นายสมบูรณ์ วิเชียรกันทา พนักงานบริการโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก กรรมการ 
 
   ๒.7.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1)  นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1    กรรมการ 
 
       ๒.7.5 กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
   1)  นายบุญมา      ศรีระวัตร ผอ.ร.ร โรงเรียนบ้านไผ่โทน กรรมการ 
 
        ๒.7.๖ คณะกรรมกำรคุมสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสุกัญญา  อุทังกาศ ครู คศ.3 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 

 นางวสุชา  วงภักดี ครู คศ.3 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 

2 นางลัดดาวัลย์  กาญจนภาคิน ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 

 นางสายสวาท  ค าตัน ครู คศ.3 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 

3 นางกาญจนา  เครือไทย ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 

 นางสิรินธร  แสนเสมอ ครู คศ.3 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 
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  2.8  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์25 
   2.8.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
       ๑)  นายเฉลิมชาติ  ช านาญณรงค์ ผอ.ร.ร ราชประชานุเคราะห์25    ประธานกรรมการ 
       2)  นายวรทัศน์  ศิริเดชพันธ์          ผอ.ร.ร บ้านแม่ยางเปี้ยว       กรรมการ 

       3)  นายวิทูรย์    สินธวุงศ์ ผอ.ร.ร บ้านอ้อยวิทยาคาร     กรรมการ               
       4)  นายปราการ  ท้าวพันวงค์         ผอ.ร.ร บ้านน้ าเลาเหนือ        กรรมการ                                 
       5)  นายธวัชชัย   วังคะออม           ผอ.ร.ร บ้านแม่ยางร้อง         กรรมการ                      
       6)  นายสุวรรณ   หลายกิจพานิช     ผอ.ร.ร บ้านดอนชุม             กรรมการ  
       7)  นายไพรัช   ทีฆาวงศ์               ผอ.ร.ร บ้านห้วยอ้อย           กรรมการ  
       8)  นายณรงค์   ไชยเกิด        ผอ.ร.ร บ้านแม่ยางกาด           กรรมการ 

       9)  นายนพรัตน์   จุณณวัฒน์         รักษาการ ผอ.ร.ร บ้านเวียง    กรรมการ        
       10)  นายฉลอง    จันพล                รักษาการ ผอ.ร.ร บ้านห้วยฮ่อม    กรรมการ               
       ๑1)  ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรม ผอ.ร.ร บ้านแม่ยางตาล        กรรมการและเลขานุการ 
 

              ๒.8.2  หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
               1) นายเมทาวินทร์  อินต๊ะจวง ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา31 หัวหน้าสนามสอบ                                                                          
          2)  น.ส.ขนิษฐา  อ่ าจินดา พนักงานราชการ กรรมการ 
          3)  นางน้อม  ไชยยศ ครู ร.ร.ราชประชาฯ กรรมการ 
           4)  นางสาวพิสมัย  กางาม                  ครู ร.ร.ราชประชาฯ กรรมการและเลขานุการ 
 
        ๒.8.3 นักกำรสนำมสอบ 
           1)  นางด่วน  ใจท า พนักงานบริการโรงเรียนราชประชาฯ กรรมการ 
           2)  นางอมรรัตน์  ค าใส พนักงานบริการโรงเรียนราชประชาฯ กรรมการ 
 
          ๒.8.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
                 1) นางทองสุข  สุคันธะมาลา   ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑  กรรมการ 
   2) นางสุนีย์  ปงลังกา             เจ้าพนักงานธุรการ สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการ 
 
          ๒.8.๕  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
   1) นายไพรัช   ทีฆาวงศ์               ผอ.ร.ร บ้านห้วยอ้อย           กรรมการ 
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     ๒.8.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางธัญญรัตน์  คชปัญญา ครู คศ.2 บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) 

 นางเฉลา   กรรณิการ์ ครู คศ.1 บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคคี) 

2 นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล ครู คศ.3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

 นางสาวนิตยา  วงค์ใน ครู ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 

3 นางสาวกัญญรัตน์    ชาวรัตนพันธุ์ ครู คศ.3 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 

 นางสาวลัชชา  พุทธลก ครู คศ.1 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

4 นางสาวอารีรัตน์  อุดค ามี ครู คศ.2 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 

 นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ ครู คศ.1 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

5 นายวิเชียร  ไชยบุญทา ครู คศ.2 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 

 นายธาคิน  วงค์แพทย์ ครูอัตราจ้าง บ้านแม่ค ามีรัตนปัญญา 

6 นางอัมรินทร์  ปินนิล ครู คศ.3 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 

 นายชงกล  วังกาษร พนักงานราชการ บ้านท่าวะ 

7 นายสาคร   สวัยษร ครู คศ.3 บ้านหนองน้ ารัด 

 น.ส.ชิดกมล อนาเขต  ครูผู้ช่วย บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร) 

8 นายพิษณุวัฒน์ เสาร์แดน ครู คศ.1 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 

 นางสาวกรรณิภา  ศฤงฆาร ครูอัตราจ้าง บ้านหนองม่วงไข่ 

 
          ๒.9  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ31 
               ๒.9.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑) นายอนุสรณ์  พุทธจร ผอ.ร.ร. บ้างดงเจริญ ประธานกรรมการ 
   2) นายทีปกร  อะทะเสน   ผอ.ร.ร. วัดหว้ยหม้าย กรรมการ 
   3) นายอนุชิต  พิพิธจันทร์   ผอ.ร.ร. บ้านต้นหนุน กรรมการ 
   4) นายช านาญ  สีสม   ผอ.ร.ร. วัดแม่ทะ กรรมการ 
   5) นายเทียนทอง  สายใจ   ผอ.ร.ร. บ้านล ู กรรมการ 
   6) นายนิคม  ทิมา   ผอ.ร.ร. บ้านหัวเมือง กรรมการ 
   7) นายสุรพล  แก้วติน   ผอ.ร.ร. บ้านห้วยกาน กรรมการ 
   8) นายสง่า  ผสม ผอ.ร.ร. บ้านแดนชุมพล กรรมการ 
   9) นายธนวัฒน์  ค าลือ ผอ.ร.ร. บ้านวังฟ่อน กรรมการ 
   ๑0) นายอิทธิภัทร  ธิฟู ผอ.ร.ร. วัดร่องเย็น กรรมการ 
   ๑1) นายไพฑูรย์  เกิดกุล ผอ.ร.ร. บ้านห้วยขอน กรรมการ 
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   ๑2) นายสมบูรณ์  ปะละใจ รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านหนองเสี้ยว กรรมการ 
   ๑3) นายทองค า  ขอนดอก รักษาการแทน ผอ.ร.ร.บ้านดอนแก้ว  กรรมการ 
 
        ๒.9.2   คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
       .        1)  นางนิลลาวัณย์  เรืองรองสมบัติ      ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดง       หัวหน้าสนามสอบ  
            2)  นางเมนัสนันท์  แก้วปาเฟือย              ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ กรรมการ 
            3)  นางเกษร สวัยสร ครู ร.ร. ไทยรัฐฯ                     กรรมการและเลขานุการ    
    
        ๒.9.3  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  
                1)  นักการภารโรงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 กรรมการ   
                         
             ๒.9.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
    1) นายสุกิจ  ยาพรม   รอง ผอ. สพป.แพร่ เขต ๑ กรรมการ 
 
         ๒.9.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
   1) นายธนวัฒน์  ค าลือ ผอ.ร.ร. บ้านวังฟ่อน กรรมการ 
 
                 ๒.9.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ   ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
๑ นางศศิวรรณ  แสงทวี ครู คศ.3 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 

 นายสุรวุฒ ิ พุทธษร ครู คศ.3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

๒ นางอินทิรา  จองแค ครู คศ.2 บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) 

 นางนงนุช  ตาค า ครู คศ.3 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 

๓ นางสาวณิชา  มาลยเวช ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎรร์ังสรรค์) 

 นางกุญชรี  พรหมมินทร์ ครู คศ.3 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 

๔ นางลักษิกา  ค าทิพย์ ครู คศ.3 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 

 นางปรานอม  ปทุมวิง ครู คศ.3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

๕ นางสาววิภาพร   หลงศักดิ์ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 

 นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช ครู คศ.1 บ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) 
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         ๒.10  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนดอนชัย 
               ๒.10.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
    1) นายถวิล  โสภารัตน์                     ผอ.ร.ร.บ้านป่าเลา                 ประธานกรรมการ 
    2) นายพิชญุตม์  คงทอง                    ผอ.ร.ร.บ้านแม่พร้าว              กรรมการ 
    3) นายมานพ  บุญทน                       ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ                  กรรมการ 
    4) นายนพดล  สิทธิวงษ์  รักษาการผอ.ร.ร.บ้านนาหลวง   กรรมการ 
 
        ๒.10.2   หัวหน้ำสนำมสอบ และคณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
       .        1) นายวิวัฒน์  ทองภักดี  ผอ. ร.ร. อนุบาลเทพสุนทรินทร์   หัวหน้าสนามสอบ  
             2) นางสาวอมรรัตน์  เลาหล้า ครู ร.ร.บ้านดอนชัย กรรมการ 
    
        ๒.10.3  นักกำรภำรโรงประจ ำสนำมสอบ  
                1)   นายวิทยา   บุญทิพย์ นักการภารโรง กรรมการ   
                         
             ๒.10.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
                 1) นางทองสุข  สุคันธะมาลา   ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑  กรรมการ 
 
         ๒.10.5  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
    1) นายมานพ  บุญทน                       ผอ.ร.ร.บ้านท่าวะ                  กรรมการ 
 
               ๒.10.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ  ประกอบด้วย 
 

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช คร ูคศ.2 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

 นายชาญชัย  สีแดด คร ูคศ.2 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 

2 นางนงค์เยาว์  ศรทรง คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 

 นายกิตตินันท์  ศรียงค์ คร ูคศ.1 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

3 นายจรัญ  สติมั่น คร ูคศ.3 อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

 นายทวีศักดิ์  ชอบสะอาด คร ูคศ.1 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 
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     ๒.11 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนอนุบำลเทพสุนทรินทร์ 
               ๒.11.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
               1) นายวัลลภ  เอ่ียมละออง ผอ.ร.ร. บ้านคุ้ม ประธานกรรมการ 
               2) นายบรรหาร  อนันชัย  ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านกลาง  กรรมการ 
              3) นายยงยุทธ  เรืองรองสมบัติ   ผอ.ร.ร. บ้านเตาปูน กรรมการ  
   4) นายสมพันธ์  ทิพย์จักร์ ผอ.ร.ร. บ้านลอง     กรรมการ 
   5) นายวินัย  รักพงษ์   ผอ.ร.ร. บ้านศรีมูลเรือง กรรมการ 
   6) ส.ต.ต.ส าราญ  เพ่ืองฟู ผอ.ร.ร. ชุมชนบ้านหนุนเหนือ กรรมการ 
 
   ๒.11.2   คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
         1) นายประดิษฐ์  เชียงอาภัย      ผอ.ร.ร.บ้านดอนชัย       หัวหน้าสนามสอบ          
      2) นางจินดา  เชียงเลน                    ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ กรรมการ 
             3) นางเยาวเรศ  วันอิน ครู ร.ร. ไทยรัฐฯ กรรมการ 
   4) นางสาวสุภาวดี  เทพริยา ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์     กรรมการและเลขานุการ
   
   ๒.11.3  นักกำรสนำมสอบ 
             1)  นายประเสริฐ  กาไชยา พนักงานบริการ กรรมการ 
            2)  นายจ าเนียร  ทิพย์โสด พนักงานบริการ กรรมการ 
 
       ๒.๑1.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
      1) นางสาวพยอม  แสนปัญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 
      2) นางสาวบุษยา  ใจบุญทา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 
 
        ๒.11.๕  กรรมกำรรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ 
      1) นางเพ็ญศรี  พลพงษ์    ครู ร.ร.อนุบาลเทพสุนทรินทร์ กรรมการ 
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         ๒.11.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ    ประกอบด้วย 
 
ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 

1 นายพิทักษ์   ปวงกันค า คร ูคศ.3 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 

 นายทองค า  ขอนดอก ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทร์ราษฎร์วิทยา) 

2 นางสุดา พิทักษ์วาปี คร ูคศ.3 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 

 นางวรพีรานันท์  ฐานะปัญญากุล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บ ารุง) 

3 นางภัสวลัย   นุ่มนวล คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง) 

 นางศิริรักษ์  ทองไหล คร ูคศ.1 โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 

4 นางจีระนันท์   กอปรกุศล คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 

 นางรจนา  ชมภู ครู คศ.3 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 

5 นายสมศักดิ์   โสภารัตน ์ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบ ารุง) 

 นางธัญญารัตน์ ขอบรูป คร ูคศ.2 โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรทัธาสามัคคี) 

6 นางวาสนา แก้วสุก คร ูคศ.3 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 

 นายวิทย์  วงศ์ยนต์ คร ูคศ.3 โรงเรียนวัดแม่ทะ (ด ารงประชานุเคราะห์) 

7 นางนิลวรรณ  เสนธนิสศักดิ์ คร ูคศ.3 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 

 นายธนะ  ชมภู คร ูคศ.3 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 

8 นายบุญรัตน์  จ ารัสค า คร ูคศ.2 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 

 นายจักรกฤษณ์   ม่วงรัก ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บ ารุง) 

9 นางสาวอมรรัตน์    เลาหล้า คร ูคศ.2 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 

 นางฤทัยรัตน์  เพ็ชรหาญ คร ู โรงเรียนบ้านแดนชุมพล 

 
  ๒.12  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองม่วงไข่  
                ๒.12.1  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   1)นายสมศักดิ์  พรหมไพร     ผอ.ร.ร. บ้านแม่ค าม ี         ประธานกรรมการ 
   2)นายธนพงค์  ลอยลม        ผอ.ร.ร. บ้านหนองม่วงไข่ รองประธาน  
   3)นายดิเรก  จันทร์เพ็ญ ผอ.ร.ร. บ้านทุ่งแค้ว กรรมการ    
   4)นางประมวล  เตชะวงค์      ผอ.ร.ร. หนองน้ ารัด กรรมการ 
   5)นายพูลศักดิ์  บุญเรืองศักดิ์ ผอ.ร.ร. บ้านวังหลวง    กรรมการ 
   6)นายผดุงสินธุ์  ศรีใจอินทร์    ผอ.ร.ร. แม่ค ามีต าหนัก กรรมการ 
   7)นายอดุลย์  นาเทพ ผอ.ร.ร. บ้านย่านยาว กรรมการ 
   8)นายนเรศ  แสนมูล ผอ.ร.ร. บ้านสะเลียม    กรรมการ 
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               ๒.12.2  คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ  ประกอบด้วย 
   1) นายวิฑูรย์  สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร. บ้านอ้อยวิทยาคาร หัวหน้าสนามสอบ 
    2) นางณัฐญา  อารีย์ ครู ร.ร.บ้านหนองม่วงไข่  กรรมการและเลขานุการ 
 
              2.12.3  นักกำรสนำมสอบ 
      1)  นายสังวรณ์  ค าลือ พนักงานบริการ กรรมการ 
 
             ๒.๑2.๔  ผู้สังเกตกำรสอบระดับศูนย์สอบ สพป.แพร่ เขต ๑ ประจ ำสนำมสอบ 
   1)  นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต ๑    กรรมการ 
 
              ๒.12.๕  กรรมกำร รับ – ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ   
     1)  นายธนพงค์  ลอยลม        ผอ.ร.ร. บ้านหนองม่วงไข่ กรรมการ 
 
              ๒.12.๖  คณะกรรมกำรคุมสอบ   ประกอบด้วย 
                                                                                      

ห้องสอบที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง โรงเรียน 
1 นางสุขใจ  ฆ้องค า ครู ค.ศ.3 บ้านหนุนเหนือ 
 นายดีลาภ  ปราบสงบ ครู ค.ศ.1 บ้านคุ้ม 

2 นางปรียานุช ชุ่มเย็น ครู ค.ศ.1 บ้านป่าแดง(รัฐฯ) 
 นายเกียรติศักดิ์  ใจดี ครู ค.ศ.2 วัดเมธังกราวาส 

3 นางอุบลรัตน์  ใจดี ครู ค.ศ.3 บ้านวังช้าง 
 นางสาวปุณิกา  ใจยวน ครู ผู้ช่วย บ้านเตาปูน 

 
 ๓. คณะกรรมกำรประจ ำสนำมสอบโรงเรียน มีหน้ำที่ 
  3.1 กรรมกำรอ ำนวยกำรสนำมสอบ มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวกและดูแลการด าเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ในวันที่  4 กุมภาพันธ์  2560 ใน
สนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.2 คณะกรรมกำรกลำงสนำมสอบ   มีหน้ำทีจ่ัดห้องสอบ จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนตามห้องสอบ 
ตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อสอบที่รับ ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ ก่อนมอบให้กรรมการ 
คุมสอบ ตรวจนับจ านวนแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ ที่รับคืนจากกรรมการคุมสอบ  รวบรวม ตรวจสอบความ 
ถูกต้องของจ านวนข้อสอบ และกระดาษค าตอบที่ใช้แล้ว จัดส่งกระดาษค าตอบ พร้อมแบบลงชื่อเข้าสอบของนักเรียน 
และสรุปจ านวนนักเรียนเข้าสอบ / ขาดสอบ ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่วนแบบทดสอบเมื่อตรวจสอบครบตามจ านวน
และมอบให้คณะกรรมการจัดเก็บรักษาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาจัดเก็บ ทั้งนี้ให้จัดเก็บ
ในลักษณะเอกสารลับของทางราชการ   
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  ๓.3 คณะกรรมกำรคุมสอบ  มีหน้าทีดู่แลความเรียบร้อยของห้องสอบ ยึดแนวปฏิบัติในการด าเนินการสอบ 
ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net ) ส าหรับสนามสอบ / กรรมการคุมสอบ   โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของ 
ผู้ก ากับการสอบ  พ.ศ.  2548  อีกทั้งเข้าร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจงจากคณะกรรมการกลาง ณ สนามสอบ และหรือ
ศูนย์สอบ ทีใ่ห้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑  และให้ไปปฏิบัติหน้าที่  
ในวันสอบ ณ สนามสอบตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป 
  ๓.4 กรรมกำร รับ- ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ  มีหน้าที่รับซองแบบทดสอบพร้อมซอง
กระดาษค าตอบ  จากศูนย์สอบ  เพ่ือน าไปให้หัวหน้าสนามสอบของแต่ละสนามสอบ และรวบรวมกระดาษค าตอบ
พร้อมแบบลงชื่อเข้าสอบของนักเรียน  แบบสรุปจ านวนนักเรียนเข้าสอบ / ขาดสอบ  บัญชีลงเวลาของคณะกรรมการ
ประจ าสนามสอบกลับคืนให้ครบถ้วน  และส่งมอบให้ศูนย์สอบเก็บรักษากระดาษค าตอบเพ่ือจัดส่งมอบให้สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับไปด าเนินการตรวจต่อไป โดยมารับข้อสอบในวันสอบวันต่อวัน 
เวลา 05.45 น.- 07.10 น. 
  ๓.5  ผู้สังเกตกำรสอบ ระดับศูนย์สอบ ประจ ำสนำมสอบ  มีหน้าที่ ก ากับการรับ – สง่แบบทดสอบและ
กระดาษค าตอบ ให้ตรงตามตารางสอบและเวลาที่ก าหนด ก ากับการตรวจนับกระดาษค าตอบ การบรรจุ
กระดาษค าตอบลงซองพร้อมทั้งการปิดผนึกซองกระดาษและปิดทับด้วยเทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเอง นอกจากนี้ให้
จัดท ารายงานการจัดสอบให้ศูนย์สอบทราบ ตามรายงานการปฏิบัติงานของผู้สังเกตการสอบประจ าสนามสอบ เพ่ือให้
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ของสนามสอบ
ที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกันความปลอดภัย ความโปร่งใส ยุติธรรม สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา เป็นที่
ยอมรับเชื่อมั่นของสาธารณชน  บุคคลที่เกี่ยวข้องและให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในครั้งนี้ 
สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
 
       ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ ความสามารถ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของทางราชการต่อไป 
 

            ทั้งนี้ตัง้แต่ วันที่   22     ธันวาคม   พุทธศักราช   2559 
 
  สั่ง  ณ วันที่     22    ธันวาคม   พุทธศักราช  2559 
 
          

 


