
 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 
ที ่  38    /  2559 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6     
และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   ปีกำรศึกษำ  2558 

_______________________________________________ 
                                             

                 ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต  2  จะด ำเนินกำรสอบวัดคุณภำพ
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)   ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วันที่ 27  กุมภำพันธ์ 2559  และ ชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที ่ 3   วันที่  27-28   กุมภำพันธ์  2559  ปีกำรศึกษำ  2558     เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร   เรียบร้อย  สุจริต   
บริสุทธิ์   ยุติธรรม    อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช  2551  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนสอบวัดคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับชำติ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3    ปีกำรศึกษำ  2558    โดยให้มีหน้ำที่ รับ-ส่ง  
แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ให้กับสนำมสอบ    จัดห้องสอบ ตรวจสอบควำมเรียบร้อย ควำมครบถ้วนของข้อสอบ 
และกระดำษค ำตอบ ด ำเนินกำรสอบตำมคู่มือและค ำชี้แจงของกำรสอบโดยเคร่งครัด    ซึ่งมีรำยนำมตำมบัญชีแนบท้ำย
ค ำสั่งนี้ 

   
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
        สั่ง  ณ    วันที่   9   กุมภำพันธ์   พุทธศักรำช  2559 
 
 

                                                                                                                
                                                            (นำยไพบูลย์  ศรีสุธรรม) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 2 
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บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

ที ่   38    /2559   ลงวันที่   9   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2559 
……………………………………………………………… 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1. นำยไพบูลย์  ศรีสุธรรม           ผู้อ ำนวยกำร สพป. ศรีสะเกษ  เขต  2     ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยชอบ  สมภำค  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยธงชัย  เกตุทองมงคล รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     รองประธำนกรรมกำร  
6. นำยอุดมศักดิ์  เพชรผำ  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2                     รองประธำนกรรมกำร  
7. นำยลิกติ  เศรษฐบุตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
8.  นำยประวัติ  ลิมป์พัชรำภรณ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
9. นำงสุพิน  บุญรอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน   กรรมกำร 
10. นำงสำวเวฬุวรรณ  สมทรัพย์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
11. นำงสำวเยำวลักษณ์  อินทนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
12. นำงณัฏฐิกำ  สมบูรณ์  ผู้อ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
13. นำยสุพัฒน์  พรหมมำศ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
14. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ทุกโรงเรียน    กรรมกำร 
15. นำยส ำรำญ  อุตสำหะ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
16. นำงรุ่งนภำ  ลัทธิมนต ์ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
17. นำงสุปรำณี  แขมค ำ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
18. นำยส ำรำญ  สงวนบุญ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
19. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
20. นำยทรงพล  สมภำค  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
21. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
22. นำยธีรภัทร์  ใยแสง  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
23. นำงสำววิไลวรรณำ  นธีนำม ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
24. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
25. นำยสัจจำ  เจริญศรีเมือง ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
26. นำงไพยวรรณ  ลุนลำ  ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
27. นำยชะอุ้ม  เชื้อทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลฯ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
28. นำยสนั่น  เมยท่ำแค      ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
29. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง      ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
30. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 

มีหน้าที่       ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำและ 
       อุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ให้ ด ำเนินไปด้วยควำม 
       เรียบร้อย    
          /2. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
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2. สนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่  27 กุมภาพันธ์ 2559 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนเคียวน า 
  1. นำยชะอุ้ม  เชื้อทอง   ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงดำรำ  บัวส่อง  ครูโรงเรียนบ้ำนโก 
1. สนำมสอบโรงเรียนเคียวน ำ 

1. นำยค ำดี  ทองเลิศ  ผอ.โรงเรียนบ้ำนกอย  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยบุญช่วย  ผลสุข  ครูโรงเรียนบ้ำนเขวำ  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำงรุจิรำ  ผักไหม   ครูโรงเรียนบ้ำนตำทอง  กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4. นำงจิรภิญญำ  พงษ์ภำ  ครูโรงเรียนบ้ำนโดด  กรรมกำรกลำง ห้อง 7-9 
5. นำยสุภำพ  อ ำนวย  ครูโรงเรียนบ้ำนคูสระ  กรรมกำรกลำง ห้อง 10-13 
6. นำยชำญณรงค์  พรหมทำ ครูโรงเรียนบ้ำนโก  กรรมกำรกลำง ห้อง 14-16 
7. นำงโสรญำ  โพธิ์งำม  บ้ำนบึงหมอก   กรรมกำรกลำง ห้อง 17-18 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
   1. นำงสำวพิชำมญช์  บุบผำ ครูโรงเรียนบ้ำนเขวำ   
  2. นำงสำวอุไรวรรณ  ชื่นตำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำคูณ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงวรำภำ  พิลัย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองดุมหนองแคนน้อย  
  2. นำงสำววินัย  ส้มโย  ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองจันทร์  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวสตรีรัตน์  พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้ำนห่องฯ  
  2. นำยสุพจน์  แจ้งสว่ำง  ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองจันทร์  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยภำสกร  อุค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองปลำคูณ   
  2. นำงสำวพิสมัย  เดชฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนกระเต็ล  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยวีระศักดิ์  อินตะนัย ครูโรงเรียนบ้ำนห่องฯ 
  2. นำงสำวปัทมำศ  สำนิสิ  ครูโรงเรียนบ้ำนกล้วยกว้ำง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยสุพจน์  หล้ำธรรม  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่ม  
  2. นำงสำวกนกวรรณ  โครตพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนกระเต็ล  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำยเอกภพ  วันซวง  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองดุมหนองแคนน้อย 
   2. นำงสำวญำณิศำ  สำยสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไฮใหญ่   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
  1. นำยอรุณศักดิ์  จันทโชติ ครูโรงเรียนบ้ำนโคก  
  2. นำยนิรันต์  สำสังข ์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำนวลหนองแคนน้อย  
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
  1. นำยสมควร  อนุพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนโคก  
  2. นำยยรรยง  รักษำวงศ์  ครูโรงเรียนบ้ำนนำนวนหนองแคน       

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 10) 
  1. นำงพัชรวลี  ศรีจักร  ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน  
  2. นำงลักษณำวดี  ตรีโยธำ ครูโรงเรียนบ้ำนพอกหนองแข้  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 11) 
  1. นำยจ ำเริญ  ศรีธร  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน  
  2. นำยสุวัฒน์  อำจสำล ี  ครูโรงเรียนบ้ำนพะวร  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 12) 
  1. นำยวรวิทย์  ศรีจักร์  ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน  
  2. นำงสำวเพชรไพรินทร์  บัวพร ครูโรงเรียนบ้ำนพะวร  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 13) 
  1. นำยสุพล  สุพิมพ์  ครูโรงเรียนอนุบำลเมืองจันทร์  
  2. นำงพัชญ์สีดำ   โพธิ์สังข์ ครูโรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 14) 
  1. นำงอัญชลี  โยธิคำร์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน   
  2. นำงสำวธิดำ  ใจมั่น  ครูโรงเรียนบ้ำนพะวร  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 15) 
  1. นำงสำวกำญจนำ  สำสำย ครูโรงเรียนอนุบำลเมืองจันทร์  
  2. นำยส ำรำญ  วงศ์จอม  ครูโรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 16) 
  1. นำงชรินรัตน์  อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนเก็บงำ (ประชำพัฒนำ)  
  2. นำงสำวกุมำริกำ  วรรณวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไฮใหญ่   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 17) 
  1. นำงสุดำกำญจน์  ไชยเกตุ ครูโรงเรียนบ้ำนแต้ชบำ (อสพป.38) 
  2. นำงสำวเสำวลักษณ์  ยอดงำม  ครูโรงเรียนบ้ำนพอกหนองแข้  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 18) 
  1. นำงสำคร  อุค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนเก็บงำ (ประชำพัฒนำ)  
  2. นำยประสงค์  เพ็งแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้ำนกล้วยกว้ำง 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 
  1. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยบุญจันทร์  เพ็ชรนำม ครูโรงเรียนบ้ำนโดด 
2.สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว 

1. นำยพยนต์  ดำวเรือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนส้มป่อยฯ   ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยประยงค์  พรรณนำ ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยอรุณ  วงศ์จอม  ครูโรงเรียนบ้ำนหมำกยำง   กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
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  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงกนกกำญจน์  รัตนะเวฬุ ครูโรงเรียนบ้ำนพงสิม  
  2. นำยสุคนธ์  พรหมคุณ   ครูโรงเรียนบ้ำนหยำกยำง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้ำนพงสิม   
  2. นำงมำลัย  ผำค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนจำนแสนไชย  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวจินตรำ  แหวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนไพรพะยอม   
  2. นำงสำวนิภำ  ประยงค์หอม ครูโรงเรียนบ้ำนบุยำว 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยสมพงษ์  ทองปลิว  ครูโรงเรียนบ้ำนกระสังข์  
  2.  นำงสรญำ  มนตรีโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำงศิริรัตน์  แขมค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนไพรพยอม  
  2. นำยศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต ครูโรงเรียนบ้ำนบุยำว  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำงพัชรินทร์  ผำธรรม  ครูโรงเรียนบ้ำนกระสังข์  
  2. นำยอภิวัฒน์  นำมปัญญำ ครูโรงเรียนบ่ำนจำนแสนไชย  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) 
  1. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยนิรุต   โสพัฒน ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ 
3.สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 

1. นำยนิรันดร์  ทองสำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำโกน   ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยพงษ์นภำ   ทองปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม้ำ   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยมำนพ  มีบุญ  ครูโรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์   กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 

  1. นำยศิริวัฒน์  บุญปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนหำด (อสพป.13) 
  2. นำยวีระพงษ์  พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยอนันต์  ดำแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนลำน   
  2. นำยสนธยำ  เดิมท ำรัมย์ ครูโรงเรียนบ้ำนโซงเลง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยศักดำ  บุญปัญญำ  ครูโรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์  
  2. นำงนภำพร  บุญปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนเสียว 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยวัชชิระ  บุญปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนหำด (อสพป.13)   
  2. นำงสำวอัญชลี  พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 

  1. นำยทวีศักดิ์  รำษี  ครูโรงเรียนบ้ำนโชงเลง   
  2. นำงหนูนิด  ค ำนึง  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองม้ำ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำงบัวสอน  ดำแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนลำน  
  2. นำยศิริชัย  สงผัด  ครูโรงเรียนบ้ำนเสียว  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านยางเอือด 
  1. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงสุรณี  สีหะวงษ์  บ้ำนผือ 
4. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนยำงเอือด 

1. นำยชัยสิทธิ์  หล้ำธรรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผือ ประธำนสนำมสอบ  
2. นำยประดับ  นำมปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำ    กรรมกำรกลำง ห้อง 1-4 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยชินเทพ  ปรือปรัก  ครูโรงเรียนเบญจคำมวิทยำประชำสรรค์   

2. นำงนันทิยำ  สุภำลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฎร์วิทยำ)   
กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 

  1. นำยส ำรอง  พนำรัตน์  ครูโรงเรียนบ้ำนสำมขำ  
  2. นำงสำวบุศรำ  บุรมย์  ครูโรงเรียนบ้ำนตลำดหนองเรือ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวขนิษฐำ  จันทร  ครูโรงเรียนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ)  
  2. นำงปิยวรรณ  นันทวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนผือ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยทองสุข ยิ่งใหญ่  ครูโรงเรียนเบญจคำมวิทยำประชำสรรค์  
  2. นำงสำวเปรมำศ  บัวพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนตลำดเรือ  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านค้อรนนเพ็ก 
  1. นำยธีรภัทร์  ใยแสง  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงด ำเนิน  ใยโท  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กโนนเหนองหว้ำ 
5.สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก 

1. นำยอุดม  บึงไกร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ)  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยพำณิช  คนขยัน  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหงอก  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำงบุญสงค์  โนนสำย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กโนนหนองหว้ำ กรรมกำรกลำง ห้อง 4-5 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยพัฒนพงษ์  ค ำสัตย์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ   
  2. นำยสุพิน   ศรีจักร  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองว้ำ  
 
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสำวละอองดำว   บัวพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแปน 
  2.  นำงฐิติกำนต์ ปัญญำเพียร  ครูโรงเรียนบ้ำนจำน 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวศุภศรี  ดวงแสง  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองผือ 
  2. นำยอนันต์  พิมพ์สังกุล   ครูโรงเรียนบ้ำนอนุบำลโพธิ์ศรีสุวรรณ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยก ำธง  ฤทธิ์เดช   ครูโรงเรียนบ้ำนบ้ำนหนองแปน   
  2. นำงอรทัย  คนขยัน   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหงอก   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยอุดร  ศรีรอง   ครูโรงเรียนบ้ำนโรงเรียนบ้ำนจำน  
  2. นำงนิภำพร  พิมพ์สังกุล  ครูโรงเรียนอนุบำลโพธิ์ศรีสุวรรณ  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนอนุบาลราษีไศล 
  1. นำยสัจจำ  เจริญศรีเมือง  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยเทพเทวัญ  ศิลำโชติ  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ (คุรุรำษฎร์พัฒนำ) 
6. สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล 

1. นำยอรุณ  พรหมคุณ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยปรำโมทย์  พรรณโรจน์  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนใหญ่ (คุรุรำษฎร์พัฒนำ) กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยเสรี  สองบุญ   ครูโรงเรียนบ้ำนสะเดำ  กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4. นำยอ ำพล  บุญรอง   ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก  กรรมกำรกลำง ห้อง 7-10 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยนิรันดร์  แท่นแก้ว   ครูโรงเรียนบ้ำนเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุรำษฏร์สำมัคคี)  
  2. นำงก ำไร  หล้ำธรรม   ครูโรงเรียนบ้ำนผึ้ง (รำษฏร์บ ำรุง) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยสุรพล  นำคพันธ์    ครูโรงเรียนบ้ำนผึ้ง (รำษฏร์บ ำรุง) 
  2. นำยมนตรี  ขำววิเศษ   ครูโรงเรียนบ้ำนอิหล่ ำ (รำษฏร์นุสรณ์)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงเพียรใจ  วันทรวง   ครูโรงเรียนบ้ำนเหงี่ยงกระจ๊ะ (คุรุรำษฏร์สำมัคคี) 
  2. นำงพัฒนำ  ไชยปัญญำ   ครูโรงเรียนบ้ำนโนนดู่ (รัฐรำษฏร์อุปถัมภ์)   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยนิยม  เติมใจ   ครูโรงเรียนบ้ำนสะเดำ  
  2. นำยสมศักดิ์  โนนดู่   ครูโรงเรียนบ้ำนโนนดู่ (รัฐรำษฏร์อุปถัมภ์)   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
1. นำงดลฤทัย  อำจสำลี    ครูโรงเรียนบ้ำนขี้เหล็ก 

  2. นำยพัฒนจิตติ  สำยลำม  ครโูรงเรียนบ้ำนอิหล่ ำ (รำษฏร์นุสรณ์) 
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำงวรรษมน  อำรีย์   ครูโรงเรียนบ้ำนบอนใหญ่ 
  2. นำงประหยัด  หำญบำง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง (ประชำพัฒนำ)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำยสุธรรม  คชพันธ์     ครูโรงเรียนบ้ำนโคกหล่ำม (รัฐรำษฏร์อุปถัมถ์)  
  2. นำยสุเพียบ  ทองน ำ   ครูโรงเรียนบ้ำนสร้ำงเรือ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
  1. นำยทองเปรม  ศรีโพนทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคกหล่ำม (รัฐรำษฏร์อุปถัมถ์)   
  2. นำงลักขณำ  สุขอ้วน   ครูโรงเรียนบ้ำนสร้ำงเรือ   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
  1. นำงกรรณิกำร์  หำญบำง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคกกลำง (ประชำพัฒนำ) 
  2. นำยสมพงษ์  ธรรมชำติ   ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 10) 
  1. นำยวิรัช  บุญรอง   ครูโรงเรียนบ้ำนบอนใหญ่  
  2. นำงสำวสูไรดำ  ดอเลำะ  ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฏร์พิทยาคาร) 
  1. นำงวิไลวรรณำ  นธีนำม  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงวสำวนวลอนงค์  ค ำนันต์  ครูโรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน 
7. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเพียมำต (รัฐรำษฏร์พิทยำคำร) 
               1. นำยมำนิต  ทองขอน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลศิลำลำด   ประธำนสนำมสอบ 

    2. นำงสำวกฤษณำ  หมั่นซ่อม ครูโรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน กรรมกำรกลำง ห้อง 1-4 
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยเถกิง  แสนพันธุ์  ครูโรงเรียนบ้ำนปะโด๊ะ 
  2. นำงสำวร ำเพย  จังอินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยชัยณัฐ  ก่อแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนปะโด๊ะ  
  2. นำงสำววัชรำภรณ์  แก้วค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองหลวง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงเกสรำณี  แสงดวงตำ ครูโรงเรียนบ้ำนอีสร้อย  
  2. นำยอุดร  ศรีผุย  ครโูรงเรียนบ้ำนเมืองน้อย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงอำภรณ์  มุขประดับ ครูโรงเรียนบ้ำนอีสร้อย  
  2. นำงเมตตำ  ชินวงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองหลวง  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านกอย 
  1. นำงสุปรำณี  แขมค ำ  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงศศิธร  นิยม  ครโูรงเรียนบ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ 
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
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8. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกอย 
1. นำยบุญเพ็ง  พรหมศรี  รก.ผอ.โรงเรียนเคียวน ำ   ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงวำรี  อุ่นเรือน  ครูโรงเรียนบ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-4 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงสำวกชกร  อินทำ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสะมอน  
  2. นำยแถมชัย  เอกศิริ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอำคูณ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยวชิรพงษ์  สีสัน  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองสมอน  
  2. นำงค ำมี  ผ่ำนพินิจ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองอำคูณ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยนันฑวุฒิ  สิงห์แก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนจังเอิน  
  2. นำยไพยมำส  มติมำลย์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่น      

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงสำวฉัตรชนัฐ  คณำนิตย์ธนกิจ ครูโรงเรียนบ้ำนจังเอิน  
  2. นำงรัชนีย์  โสทิศ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองน้ ำขุ่น 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านอีหนา (รัฐประชานุกูล) 
  1. นำยทรงพล  สมภำค  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำงสมหมำย  ไชยโพธิ์  ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล 
9. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล) 

1. นำยภูวภัณฑ์  ยุคตะวัน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยพิชิต  ชูลิขิต  ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล             กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำงระวิวรรณ  สังรวมใจ ครูโรงเรียนบ้ำนดงเค็งตู้                 กรรมกำรกลำง ห้อง 4-5 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยสุพิชญ์  ค ำจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล 
  2. นำงสุดใจ  สุบินทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสำวสิรพจนำ  สีนวนจนัทร์ ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล  
  2. นำงจงจิต  นิลชัย  ครูโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3 
1. นำยเชวง  ผำสุก  ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล 

  2. นำยปัญญำ  ขวัญสง  ครูโรงเรียนบ้ำนดอนทัพควำยครั่งน้อยน้อยโนนชำด 
กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 

  1. นำงนิภำดำ  มุกดำดี  ครูโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง (อสพป.37)  
  2. นำงสำวสุนันทำ  หำห่อม  ครูโรงเรียนบ้ำนดอนทัพควำมครั่งน้อยโนนชำด 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยเกรียงไกร  เกษสร  ครูโรงเรียนบ้ำนเกิ้ง (อสพป.37) 
  2. นำยจำรุวัฒน์  สีทิม  ครูโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล 
 

/ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
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ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 
  1. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยชลธำร  ศิริโสตร ์  ครูโรงเรียนบ้ำนโจดม่วง 
10. สนำมสอบโรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) 

1. นำยชมพู  ระย้ำทอง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงเกษมณี  โครตทำรินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนกุงขำม   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยนวล  โสดถำนำ  ครูโรงเรียนบ้ำนดงเค็งตู้   กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงประภัสสร  พ้ืนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนทัพส่วยหนองพอก   
  2. นำงสำวอรพิน  ผำสุก  ครูโรงเรียนบ้ำนคลีกลิ้ง        

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยประดิษฐ์  ร่วมจิตร  ครูโรงเรียนบ้ำนทัพส่วยหนอกพอก  
  2. นำงสำวกฤษณำ  แขมค ำ ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่งซ่ง (รัฐรำษฏร์รังสรรค์)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยสมพงษ์  สังข์วัง  ครูโรงเรียนอนุบำลศิลำลำด  
  2. นำงทักษิณำ  สุจริต   ครูโรงเรียนบ้ำนเมืองเก่งซ่ง (รัฐรำษฏร์รังสรรค์) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงประกำยแก้ว  พัฒจักร ครูโรงเรียนอนุบำลศิลำลำด  
  2. นำงสำวกัลยำณี  ประดับศรี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง (รัฐรำษฏร์วิทยำคม)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยสมศักดิ์  นิยม  ครูโรงเรียนบ้ำนโจดม่วง  
  2. นำยณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนกุงขำม  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยวัชรชัย  กตะศิลำ  ครูโรงเรียนบ้ำนคลี้กลิ้ง  
  2. นำงวินัฎฐำ  สิงห์เทพ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง 
 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านไผ่ 
  1. นำยพำคีนัย  อำจสำลี  นิติกรช ำนำญกำร 
  2. นำยอุดร  แขมค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสูง 
11. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่ 

1.  นำยวัฒนำ  โครตเนตร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพะวร  ประธำนสนำมสอบ 
2.  นำงสำววิไลวรรณ  ผิวนวล ครูโรงเรียนบ้ำนจิก   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงจินตนำ  ค ำศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนแต้มะหลี่   
  2. นำงสุมำลี  เพ่ิมพูน  ครูโรงเรียนบ้ำนกอย  
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงณัฐกำนต์  สมหมำย ครูโรงเรียนบ้ำนครั่ง  
  2. นำยโรสยำนนท์  จันทร์หอม ครูโรงเรียนบ้ำนกอย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยพิชยำ  มุกดำดี  ครูโรงเรียนบ้ำนแต้มะหลี่  
  2. นำงสำวนกยูง  ปำนุเวช ครูโรงเรียนบ้ำนครั่ง 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านพะวร 
  1. นำงรุ่งนภำ  ลัทธิมนต์  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยวิชัย  พะวงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง 
12. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนพะวร 

1. นำยนภดล  เมืองประทุม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไผ่   ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงนิรมล  ถำวร  ครูโรงเรียนบ้ำนขวำว  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยไทย  ศรีสุระ  ครูโรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง(คุรุรำษฏร์วัฒนำ)กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4. นำยอุทิศ  ไชยรำ  ครูโรงเรียนบ้ำนพงพรต  กรรมกำรกลำง ห้อง 7-10 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยสมยศ  แก้วสมุทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนกงพำน  
  2. นำงสำวนิลุบล  สุฤทธิ ์  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสุขรัตน์  อุดมผุย  ครูโรงเรียนบ้ำนขนวนสีแก้ว  
  2. นำงอรนุช  เพ็งแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้ำนโปร่งสำมัคคี  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสุวรรณศรี  จ ำปี  ครูโรงเรียนบ้ำนกงพำน  
  2. นำงอุบล  ศรีสุระ  ครูโรงเรียนบ้ำนก้ำนเหลือง(คุรุรำษฏร์วัฒนำ) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงสำวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ ์ ครูโรงเรียนบ้ำนขนวนสีแก้ว  
  2. นำยสุวัจน์  เรืองแสง  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กธำตุน้อย  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยลิขิต  พิลัย  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งไชย(พัฒนำนุสรณ์)   
  2. นำงนภภร  เพ็งแจ่ม  ครูโรงเรียนบ้ำนโปร่งสำมัคคี  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยสำกล  ศรีโสดำพล  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนแดงโนนม่วง  
  2. นำยวิวัฒน์  สิงห์นำค  ครูโรงเรียนบ้ำนกุง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำงอรัญญำ  สูงเรือง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคก  
  2. นำงเพียร  งำมเจริญ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองคู (อสพป.23)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
  1. นำยวีรพล  ถำวร  ครูโรงเรียนบ้ำนขวำว  
  2. นำยสุภำพ  สองบุญ  ครูโรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว  

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 



12 
 

 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
  1. นำงธนพร  ปัทธำพงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งไชย (พัฒนำนุสรณ์)   
  2. นำยประภำษ  สังข์ทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนกุง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 10) 
  1. นำงสุภำวดี  เกษกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนโคก  
  2. นำงมยุรี  มหำจักร์  ครโูรงเรียนบ้ำนหนองเหล็กธำตุน้อย   
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 
  1. นำยส ำรำญ  สงวนบุญ  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยสัมฤทธิ์  พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 
13. สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน 

1.นำยวิรัตน์  มั่นสนธ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์  ประธำนสนำมสอบ 
2.นำงประภำภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3.นำยสุพจน์  สิงห์ดง  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสำยขมิ้นหนองแมว กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4.นำงสุภำภรณ์  แสงย้อย  ครูโรงเรียนบ้ำนก่อ(รำษฏร์นุกูล) กรรมกำรกลำง ห้อง 7-9 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1.นำยปิ่น  กำญจรัส  ครูโรงเรียนบ้ำนพงพรต   
  2. นำยเพิ่มทรัพย์  นำมขันธ์ ครโูรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรงน้อย     

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1.นำยกิตติชัย  จันทร์แจ้ง  ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรงน้อยหนองบัว  
  2.นำงอุมำพร  สุวรรณดี   ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยสุบิน  ช ำนิกุล  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย  
  2. นำงสุจิตรำ  ใจมนต์   ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรง (วิทยำรำษฏร์)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยประมวล  สุขอ้วน  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย  
  2.  นำงพนิดดำ  นิยมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนหอย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำงดวงมณี  ชัยสนำม  ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรงน้อยหนองบัว  
  2. นำงเพชรี  ฤทธิ์เดช  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยธีรศักดิ์  พิทักษำ  ครูโรงเรียนบ้ำนส ำโรง (วิทยำรำษฎร์)   
  2. นำยสันทัด  พวงมะเทศ ครูโรงเรียนบ้ำนหอย  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำยชัชวำล  สอนศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองส ำโรงน้อย  
  2. นำยสุรพล  รำชธำน ี  ครูโรงเรียนบ้ำนแขมโพนทอง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
  1.นำยวิริยะ  ช ำนิกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสำยขมิ้นหนองแมว 
  2. นำงสุมิตรำ  พวงศรี  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
  1. นำงนคร  ศรีสุธัญญำวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย   
  2. นำงศรีอุบล  รำชสมบัติ  ครูโรงเรียนบ้ำนแขมโพนทอง 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านผือ 
  1. นำยสำโรจน์  เมืองงำม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  2. นำงภำวินี  อิทธิปัญญำ  ครูโรงเรียนบ้ำนก่อ (รำษฎร์นุกูล) 
14..สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนผือ 

1. นำงทัศนำพร  สงวนบุญ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงเอือด  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงสมปอง  อุตสำหะ  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง (รำษฏร์บ ำรุง) กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยส ำรำญ  ธรรมบุตร  ครูโรงเรียนบ้ำนส้มป่อยศรีวิศรฯ  กรรมกำรกลำง ห้อง 4-5 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยทองเรี่ยน  ศรีรักษำ ครูโรงเรียนบ้ำนส้มป่อยศรีวิศรมิตรภำพที่ 161  
  2. นำงนรินสุดำ  ศรีเพ็ชร  ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสำวสุดใจ  ถำวร  ครูโรงเรียนบ้ำนนำโนน  
  2. นำยบุญยศ  ไชยพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงพรพิไล  ไชยพรรณนำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก  
  2. นำงณัฐติยำ  สะเดำ  ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงสำวปนัดดำ  พวงอก ครูโรงเรียนบ้ำนนำโนน  
  2. นำงศิรินุทร์  โสภำบุตร  ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยสง่ำวุฒิ  ผมพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหัวช้ำง (รำษฏร์บ ำรุง) 
  2. นำงบุญยงค์  สิงห์ชะฎำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเหล็ก 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฏร์วิทยา) 
  1.นำงไพยวรรณ  ลุนลำ  ศึกษำนิเทศก์ 
  2.นำงสุนิสำ  มณีนิล  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสูง 
15..สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ) 

1.นำยประสิทธิ์  ศิรินัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก ประธำนสนำมสอบ 
2. นำงกิตติยำ  โนนสูง  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสูง กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยวุฒิศักดิ์  วรเลิศ  ครูโรงเรียนบ้ำนแต้ (ประชำบ ำรุง)  
  2.  นำงสำวอมรรัตน์  แก้วสิงห์ ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยสมคิด  ศิริจันทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนอะลำง  
  2. นำงสมคิด  บุญเย็น  ครูโรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยสมพงษ์  วิลำพันธ์  ครูโรงเรียนบ้ำนแต้ (ประชำบ ำรุง)  
  2. นำงกมลมำลย์  นำมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้ำนอะลำง  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านตารกน 
  1. นำงสำวล ำใย  สำยโงน  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยเฉลิมชัย  ไชยหงส์  ครูโรงเรียนบ้ำนปะอำว 
16. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนตำโกน 

1. นำยสุริยำ  พรรษำ ผอ.โรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ)  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยวิฑูรศักดิ์  ศิริจันทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนแข้ กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยวีระศักดิ์  พวงค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนโทะ กรรมกำรกลำง ห้อง 4-7 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงอำรีย์  ไชยสำร  ครูโรงเรียนบ้ำนกลำง  
  2. นำงสุพิชฌำย์  เชื้อทอง  ครูโรงเรียนบ้ำนโทะ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสุพัฒนำ  ภูมลำ  ครูโรงเรียนบ้ำนยำงบอน (อ ำพำนุสรณ์)  
  2. นำงรัชนีกร  สัมโย  ครูโรงเรียนบ้ำนพลับฝำงผักหม  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยวิฑูรย์  เสมอสำย  ครูโรงเรียนบ้ำนปะหละ  
  2. นำงวรำทิพย์  ศักดิ์เทวินทร์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองลุงตำเกษ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงบัวพันธ์  แสงสิงห์   ครูโรงเรียนยำงบอน (อ ำพำนุสรณ์)  
  2. นำงจงกลนี  ห้วยจันทร์  บ้ำนหนองยำง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำงเพชรรัตน์  อินทะชัย ครูโรงเรียนบ้ำนพลับฝำงผักหม   
  2. นำงกัลยำ  โพธิวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้ำนหมำกยำง   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยทองค ำ   ธรรมดำ  ครโูรงเรียนบ้ำนปะอำว   
  2. นำงทัศนีย์  บัวมำศ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองลุงตำเกษ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำงเฉวียง  ศิริจันทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนแข้  
  2. นำยกิตติพจน์  อันทะชัย ครูโรงเรียนบ้ำนปะหละ 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 
  1. นำยส ำรำญ  อุตสำหะ  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยอุทิศ  โพธิ์งำม  บ้ำนยำง 
 
 
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 17) 
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17. สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลศิลำลำด 
1. นำยด ำรง  ผลอ้อ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเพียมำต  ประธำนสนำมสอบ 
2. นำยสิน  ยำงงำม  ครูโรงเรียนบ้ำนแสงเมืองแคน  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยเทพ  ไชยเสนำ  ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำอ้อมน้อย  กรรมกำรกลำง ห้อง 4-7 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยเจนวิทย์  สุรมิตร  ครูโรงเรียนบ้ำนแสนเมืองแคน  
  2. นำงกัลยำณี  บุพศิริ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโง้ง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงบุศรำ  เตรียมสติ  ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคำวิทยำ)  
  2. นำยอรรถพร  สิงหกุล  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองโง้ง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงวำสนำ  กตะสิลำ  ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคำวิทยำ)  
  2. นำยสำตรสุข  ทรงพระ  ครูโรงเรียนบ้ำนน้ ำอ้อมน้อย 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงสำวธัญกมล  นึกชอบ ครูโรงเรียนบ้ำนยำง  
  2. นำงวิไลลักษณ์  มิ่งประยูร ครูโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำงนิชญำนันท์  แสงภำรำ ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำน (รัฐรำษฏร์นุกูล)  
  2. นำงสำวสุวรรณี  จันทะนำ ครูโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยมีศักดิ์  ประสิทธิ์  ครูโรงเรียนบ้ำนมะฟัก  
  2. นำงอมรำพร  เครือพง์ศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้ำนจิก  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
]  1. นำงสำยชล  ท่ำโพธิ ์  ครูโรงเรียนบ้ำนหว้ำน (รัฐรำษฏร์นุกูล) 
  2. นำยพีระยุทธ  ศิลำรักษ์ ครูโรงเรียนบ้ำนมะฟัก 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203)  
  1. นำยสนั่น  เมยท่ำแค  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยประหยัด  นิลโชต ิ  ครูโรงเรียนบ้ำนโพนเมือง 
18. สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์ (เป๊ำะมิตรภำพที่ 203) 
            1. นำยมังกร  บุตรวงศ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอีหนำฯ  ประธำนสนำมสอบ 

 2. นำยสนิทพงษ์  พวงค ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนน้อย    กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
1. นำงปรียำนันท์  ค ำภำกุล ครูโรงเรียนบ้ำนโพนเมือง 
2. นำงวรำวรรณ  พลที  ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก  
กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 

  1. นำยกิติพงษ์  จันทร์เทศ ครูโรงเรียนบ้ำนโนนกลำง  
  2. นำยไพรสิน  สำยลม  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนน้อย  
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยวีรพงษ์  พลที  ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก  
  2. นำยทรงพล  ส ำนัก  ครูโรงเรียนบ้ำนโนนกลำง  
 

4. สนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วันที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2559 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านม่วง 
  1. นำยสมยงค์  บุญพบ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
  2. นำยเจริญ  บุญอุดม  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู 
1. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนม่วง 

นำยประยูร  สงค์พิมพ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโทะ     ประธำนสนำมสอบ 
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยด ำรงศักดิ์  วงษำวดี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู 
  2. นำยปรีชำ  สีดำว  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนนอกดง 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านเสียว 
  1. นำยพงษ์ศักดิ์  พิเลิศ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
  2. นำงอรนิตย์  น้ ำจันทร์  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 
2. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเสียว 
            1. นำยสมศักดิ์  วนวำที  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง ประธำนสนำมสอบ 

2. นำงจรูญศรี  เสวภำกำญจน์ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-4 
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยศิริจันทร์  มณีนิล  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย  
  2. นำงอนุรดี  โฉมเฉลำ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงลัดดำวัลย์  วันทำ  ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย  
  2.  นำงสิริรักษ์  สองบุญ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวมณีรัตน์  โสภำสุข ครูโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย   
  2. นำงพจมำน  ศรีผุย  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำยมงคล  สองบุญ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองห้ำง 
  2. นำงสมหมำย  ปัทมะ  ครูโรงเรียนบ้ำนด่ำนนอกดง  
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านหนองแคน 
  1.นำยอุดมศักดิ์  เพชรผำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
  2.นำงกำญจนำ  ค ำแคน  จินดำวิทยำคำร 2 (บ้ำนหนองศำลำ) 
3. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแคน 
                     1. นำงนนทญำ  พรหมทำ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ ประธำนสนำมสอบ 

2. นำงสำวอัมพร  ทุมมำ  ครูโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 



17 
 

 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยไตรรัตน์  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนเคียวน ำ 
  2. นำยพลเกียรติ  หนองกก ครูโรงเรียนบ้ำนโต้งโต้น 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงกนกพร  ศรีโพนทอง ครูโรงเรียนเคียวน ำ 
  2. นำยอ ำนวย  ทองแท้  ครูโรงเรียนบ้ำนโต้งโต้น 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ ครูโรงเรียนจินดำวิทยำคำร  2 (บ้ำนหนองศำลำ)  
  2. นำงสำวพัชรี  จันทร์ทะพันธ์ ครูโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ 
 ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 
  1.นำยสุริภำศ  สีหะวงษ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
  2. นำงสมจิตร  นวลใส   ครูโรงเรียนบ้ำนโจดม่วง 
4. สนำมสอบโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ 
                     1. นำยบ ำรุง   บัวไข ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแคน  ประธำนสนำมสอบ 

2. นำงสำวสุกัญญำรัตน์  ไชยงำม  ครูโรงเรียนบ้ำนโจดม่วง   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3. นำยวิชัย  บวัทอง ครูโรงเรียนบ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ    กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4. นำยสวัสดิ์  อนุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก   กรรมกำรกลำง ห้อง 7-8 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยอภิชำต  ไตรพรม ครูโรงเรียนเคียวน ำ  
  2. นำยไชยนต์  สีหำอำจ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบังดง (รัฐรำชฏร์วิทยำคม)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยไพโรจน์  กมล ครูโรงเรียนบ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ  
  2. นำงสำวสุพรรณี  เข็มทอง ครูโรงเรียนบ้ำนแข้        

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยณัชวุฒิ  บุตรรำช  ครูโรงเรียนเคียวน ำ  
  2. นำงนิภำพร  ศิลำโชติ  ครูโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำงวิลำสินี  พรหมศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนแข้  
  2. นำงสำวเลิศนภำ  สัมมะโย ครโูรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำงสำวทิพย์  เกษสร  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองบังดง (รัฐรำชฏร์วิทยำคม) 
  2. นำยพรพณำ  ผำสุข  ครูโรงเรียนบ้ำนผึ้ง (รำษฏร์บ ำรุง)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำงวชิรำภรณ์  บุญมำก  ครูโรงเรียนบ้ำนผึ้ง (รำษฏร์บ ำรุง) 
  2. นำยทองตัน  อิทธิปัญญำ ครูโรงเรียนบ้ำนนำโนน 
 
 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 

  1. นำงทองใส  ยอดนิล ครูโรงเรียนบ้ำนนำโนน 
  2. นำงสำรภี  ธรรมบุตร ครูโรงเรียนสระก ำแพงวิทยำคม 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 
  1. นำยชอบ  สมภำค รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
  2. นำยวินัย  มณีนิล ครูโรงเรียนบ้ำนเพียมำต(รัฐรำษฏร์พิทยำคำร) 
5. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง 
                     1. นำยสมศักดิ์  โกฎิยี่   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเสียว  ประธำนสนำมสอบ 

2. นำงสำววิชชุดำ  ไชยรำช  ครูโรงเรียนบ้ำนฮ่องข่ำ   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-2 
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำยปิยพงษ์  แก่นจักร ครูโรงเรียนบัวหุ่ง (รัฐรำษฏร์สำมัคคี) 
  2. นำงมยุรำ  มณีสำย ครโูรงเรียนบ้ำนฮ่องข่ำ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำยจตุรพร  น้อยค ำ ครูโรงเรียนเคียวน ำ 
  2. นำงลิสำ  ศรีไพล บ้ำนเพียมำต(รัฐรำษฏร์พิทยำคำร) 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนบ้านรทะ 
  1.นำยธงชัย  เกตุทองมงคล  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
  2.นำยสุรศักดิ์  แก้วเหลี่ยม ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 
 6. สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโทะ 
                     1. นำยสุวิทย์  สมบัติ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย  ประธำนสนำมสอบ 

2.  นำงสำวอรทัย  บุญช่วย   ครูโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ   กรรมกำรกลำง ห้อง 1-4  
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงสำวศรัญชิษย์  มีพันธ์ ครูโรงเรียนเคียวน ำ  
  2. นำงสำวบังอร  ศรีค ำภำ   ครูโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล)      

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงสรัญญำ  อบอุ่น  ครูโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล)  
  2. นำยธวัฒน์ชัย  ทิณพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำงสำวสุกัญญำ  วันทอง  ครูโรงเรียนเคียวน ำ 
  2. นำยพิเชฐ์  ไชยก้ง   ครูโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล)   
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 

1. นำงสุนำรี  พรหมคุณ  ครูโรงเรียนบ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล)   
2. นำงพวงทอง  แท่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้ำนโนนสูง  

ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 
  1. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ์      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 
  2. นำยรังสรรค์  พิมำลัย  ครูโรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
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7. สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย 
1.  นำยวรวิทย์  ทุมพัฒน์  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง     ประธำนสนำมสอบ 
2.  นำยสุหำญ  มั่งมี  ครูโรงเรียนบ้ำนอีสร้อย    กรรมกำรกลำง ห้อง 1-3 
3.  นำยอนุวัฒน์  อินทร์ตำ   ครโูรงเรียนบ้ำนตำโกน    กรรมกำรกลำง ห้อง 4-6 
4. นำงจิรำพร  พรหมทำ   ครูโรงเรียนบ้ำนโซงเลง    กรรมกำรกลำง ห้อง 7-9 
5. นำยสัมพันธ์  แก้วพรม   ครูโรงเรียนเสียว     กรรมกำรกลำง ห้อง 10-13 
6. นำงสำวฐิติกำนต์  เศรษศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ)  กรรมกำรกลำง ห้อง 14-16 
7. นำงมะลิ  ไชยโคตร  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหงอก   กรรมกำรกลำง ห้อง 17-19 

  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1. นำงสำวศิริกุล  บุญฑล  ครูโรงเรียนบ้ำนอีสร้อย  
  2. นำงสุกำญดำ  ผิวงำม  ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
  1. นำงอินทุอร  กัญญำชำติ ครูโรงเรียนบ้ำนโทะ  
  2. นำยสมพล  เมืองแพน  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน   

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 3) 
  1. นำยรำชวัตร  อสิพงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนพะวร   
  2. นำยอรรณพ  วันศรี  ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 4) 
  1. นำงสำวฐิติรัตน์  ดวงแสง ครูโรงเรียนบ้ำนโทะ   
  2. นำยสุชำติ  เมืองจันทร์  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 5) 
  1. นำยตรีเมษฐ์  ศิริเรือง  ครูโรงเรียนบ้ำนพะวร   
  2. นำงสำวไพรมณี  นันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้ำนโซงเลง 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 6) 
  1. นำยธนำชัย  กำระเกษ  ครูโรงเรียนบ้ำนนำทุ่ง  
  2. นำยสุนทร  นิยม  ครูโรงเรียนบ้ำนเสียว 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 7) 
  1. นำงนงพร  ใสกระจ่ำง  ครูโรงเรียนบ้ำนบุยำว  
  2. นำงสำวศิตำพัชญ์  โถทอง ครูโรงเรียนบ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 8) 
  1. นำยสุริยันต์  สำยแก้ว  ครูโรงเรียนบ้ำนบุยำว   
  2. นำงสำวอุณำรัตน์  สอนศรี ครูโรงเรียนบ้ำนผือ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 9) 
  1. นำยสมบัติ  เหล็กดี  ครูโรงเรียนบ้ำนผือ 
  2.  นำงประยูร  ล ำยงหอม ครูโรงเรียนบ้ำนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม)  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 10) 
  1. นำยสมเกียรติ  เย็นใจ  ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง  
  2. นำงอำรมณ์  ดำวเรือง  ครูโรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 11) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 11) 
  1. นำงสำวล ำธำร  มำพบ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู  
  2. นำงสมใจ  รัตนวัน   ครูโรงเรียนบ้ำนเห็ดหนองก่ำม 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 12) 
  1. นำงสำวอรวรรณ  จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหมีหัวดง  
  2. นำยพิสันต์  ศรีค ำภำ  ครูโรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 13) 
  1. นำงสำวจิตรำภรณ์  โพธิวฒัน์ ครูโรงเรียนบ้ำนเมี่ยงแคนดวน 
  2. นำยสุเนตร  อ ำนวย  ครูโรงเรียนบ้ำนเห็ดผึ้งหนองก่ำม 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 14) 
  1. นำงสำวจันทร์จิรำ  แพทย์นำดี ครูโรงเรียนบ้ำนบัวหุ่ง (รัฐรำษฏร์สำมัคคี)  
  2. นำยพยนต์  ชมภูวงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนแสนแก้วหนองคูไซ  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 15) 
  1. นำยปิยวัฒน์  สำสังข ์  ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองคู  
  2. นำงธันยพัฒน์  สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 16) 
  1.  นำงสำวพิไลลักษณ์  ลีลำ ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหมีหัวดง 
  2.  นำยอุดม  ลีลำ  ครโูรงเรียนบ้ำนแสนแก้วหนองคูไซ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 17) 
  1. นำงชุติกำญจน์  ประทุมเมฆ ครูโรงเรียนบ้ำนบัวหุ่ง (รัฐรำษฏร์สำมัคคี) 
  2. นำงสำวธนิษฐำ  แจ่มศรี ครูโรงเรียนบ้ำนคูสระ 

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 18) 
  1. นำยวีระ  สุรำวุธ  ครูโรงเรียนบ้ำนตำโกน 
  2. นำยนำวิน  ประทุมข ำ  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหงอก  

กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 19) 
  1. นำงวรำภรณ์  อรรคบุตร ครูโรงเรียนบ้ำนเมี่ยงแคนดวน  
  2. นำงยุพำ  พรหมทำ  ครูโรงเรียนบ้ำนม่วง  
 
ตัวแทนศูนย์สอบประจ าสนามสอบรรงเรียนพระปริยัติธรรมสระก าแพงใหญ่ 
  1. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง  ศึกษำนิเทศก์ 
  2. นำยอัษฏำวุธ  สุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้ำนหนองหัวหมู 
8. สนำมสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมสระก ำแพงใหญ่ 
                      1.พระบุญเชิด  รตนเมธี ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมสระก ำแพงใหญ่  ประธำนสนำมสอบ 

 2.พระมหำสุภพ   สุภำวโร  กรรมกำรกลำง ห้อง 1-2 
  กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 1) 
  1.นำยจิรภิวัฒน์  บุญตัว  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสระก ำแพงใหญ่ 
  2.นำยบุญฤทธิ์  มะลิซ้อน  ครูโรงเรียนประชำนิมิตโสภิตธรรมภำณ 
 

/กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 
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กรรมกำรคุมห้องสอบ (ห้องที่ 2) 

  1.นำยพิชัย  ภูแข็งหมอก  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสระก ำแพงใหญ่ 
  2.นำยวรรินทร์  โฉมรัมย์  ครูโรงเรียนประชำนิมิตโสภิตธรรมภำณ      
มีหน้าที่       ประธำนสนำมสอบคือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบ  ให้ด ำเนินกำรจัดสอบให้บริสุทธิ์ ยุติธรรมตำมระเบียบ 
       กำรคุมสอบ  หำกมีปัญหำและอุปสรรคให้รำยงำนต่อประธำนศูนยส์อบ เพ่ือหำทำงแก้ไข โดยเร่งด่วน 

6.คณะกรรมการการเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. นำงสำวเยำวลักษณ์  อินทนำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
2. นำงเกศิณี  ซำพะวงศ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว 

มีหน้าที ่  ตรวจสอบเอกสำรด้ำนกำรเงินในแต่ละสนำมสอบ และชี้แนะกำรเบิกงบประมำณให้ถูกต้อง  พร้อมเบิกจ่ำยงบประมำณ 
   ในกำรด ำเนินกำรสอบ O-NET  ให้เรียบร้อย 
 

7. จุดรับ-ส่ง ข้อสอบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วันเสาร์ที่  27-28 กุมภาพันธ์ 2559 
 

ผู้รับผิดชอบ นำยสนั่น  เมยท่ำแค    ศึกษำนิเทศก์ 
สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลบึงบูรพ์   ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 18 
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนผือ   ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 14 
สนำมสอบบ้ำนม่วง    ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 18 

ผู้รับผิดชอบ นำงไพยวรรณ  ลุนลำ   ศึกษำนิเทศก์  
     สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอีเซ     ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 15 
     สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเสียว    ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 15 

ผู้รับผิดชอบ นำงสำวล ำใย  สำยโงน  ศึกษำนิเทศก์  
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนตำโกน   ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 16 

      สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองแคน ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 16 
ผู้รับผิดชอบ นำงสุปรำณี  แขมค ำ   ศึกษำนเิทศก์  

สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนกอย  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุม่เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 8 
ผู้รับผิดชอบ นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง   ศึกษำนิเทศก์  

สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนไผ่  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 11  
      สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนส้มป่อย ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 10  
ผู้รับผิดชอบ นำงสำววิไลวรรณำ  นธีนำม  ศึกษำนิเทศก์   

 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนเพียมำต  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 7  
ผู้รับผิดชอบ นำยทรงพล  สมภำค   ศึกษำนเิทศก์  

สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอีหนำฯ  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 9 
ผู้รับผิดชอบ   นำยสัจจำ  เจรญิศรีเมือง  ศึกษำนิเทศก์ 

สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลรำษีไศล ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 6      
       สนำมสอบโรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 6 
ผู้รับผิดชอบ นำยส ำรำญ  อุตสำหะ   ศึกษำนิเทศก์  

      สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลศิลำลำด ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 17 
       สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 17 
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ผู้รับผิดชอบ นำยส ำรำญ  สงวนบุญ  ศึกษำนิเทศก์  

      สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลห้วยทับทัน ระดับประถมศึกษำปีที่ 6   กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 12 
      สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนโทะ  ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 12 

ผู้รับผิดชอบ นำงรุ่งนภำ  ลัทธิมนต์   ศึกษำนิเทศก์ 
 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนพะวร  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 13 

ผู้รับผิดชอบ นำยชะอุ้ม  เชื้อทอง   ศึกษำนิเทศก์  
สนำมสอบโรงเรียนเคียวน ำ  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 1 
สนำมสอบโรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง  ศึกษำนิเทศก์  
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนขะยูงฯ  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 3 

ผู้รับผิดชอบ นำยธีรภัทร์  ใยแสง   ศึกษำนิเทศก์  
สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนค้อโนนเพ็ก   ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 5 

ผู้รับผิดชอบ ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี   ไชยโยธำ  ศึกษำนิเทศก์  
 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนยำงเอือด  ระดับประถมศึกษำปีที่ 6  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 4 

ผู้รับผิดชอบ  นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ  ศึกษำนิเทศก์  
 สนำมสอบโรงเรียนบ้ำนอ้อมแก้ว   ระดับประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ 13 

ผู้รับผิดชอบ  นำยเฉลียว   สำยโงน   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแคน 
 สนำมสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระก ำแพงใหญ่   ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3   
 
มีหน้าที ่ รับ – ส่งแบบทดสอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีการศึกษา 2558  ระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 6 สอบวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2559  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สอบวันที่ 27-28 กุมภำพันธ์ 2559 หำกมีปัญหำ
หรืออุปสรรคในกำรรับส่งแบบทดสอบ รำยงำนประธำนศูนย์สอบให้ทรำบโดยด่วน เพ่ือหำทำงแก้ไขต่อไป 
  

8. คณะกรรมการเก็บรักษาแบบทดสอบและท าลายแบบทดสอบ 
1. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2               ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชะอุ้ม  เชื้อทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  รองประธำนกรรมกำร  
3. นำยส ำรำญ  อุตสำหะ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
4. นำงรุ่งนภำ  ลัทธิมนต์  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
5. นำงสุปรำณี  แขมค ำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
6. นำยส ำรำญ  สงวนบุญ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
7. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
8. นำยทรงพล  สมภำค  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร  
9. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี   ไชยโยธำ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
10. นำยธีรภัทร์  ใยแสง  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
11. นำงสำววิไลวรรณำ  นธีนำม ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
12. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
13. นำยสัจจำ  เจริญศรีเมือง ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
14. นำงไพยวรรณ  ลุนลำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
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15. นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง      ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำยสนั่น  เมยท่ำแค      ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
17. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ ประสำนงำนรับข้อสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ  จำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ และเก็บรักษำ
แบบทดสอบ  O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ให้อยู่ในควำมปลอดภัย  สทศ.ประกำศผลกำร
สอบ  ให้คณะกรรมกำรท ำลำยแบบทดสอบทุกฉบับ 

9. คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
1. นำงวรรณภำ  บุตรวงศ์  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต 2               ประธำนกรรมกำร 
2. นำยชะอุ้ม  เชื้อทอง           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล  รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยส ำรำญ  อุตสำหะ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
4. นำงรุ่งนภำ  ลัทธิมนต์  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
5. นำงสุปรำณี  แขมค ำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
6. นำยส ำรำญ  สงวนบุญ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
7. นำงนพรัตน์  ใจสว่ำง  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
8. นำยทรงพล  สมภำค  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
9. ว่ำที่ร้อยตรีชำตรี  ไชยโยธำ ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
10. นำยธีรภัทร์  ใยแสง  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
11. นำงสำววิไลวรรณำ  นธีนำม ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
12. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
13. นำยสัจจำ  เจริญศรีเมือง ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
14. นำงไพยวรรณ  ลุนลำ  ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
15.  นำงสำวสมนึก  แซ่อ้ึง         ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16.  นำยสนั่น  เมยท่ำแค     ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
17. นำงสำวล ำใย  สำยโงน ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ จัดท ำรำยงำนสรุปเป็นภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 2 และเผยแพร่หน่วยงำนที่    
  เกี่ยวข้อง 
 
 

สนามสอบระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2559 
 ล ำดับที่  สนำมสอบโรงเรียน    โรงเรียนที่สอบ 

       1  อนุบำลบึงบูรพ์(เป๊ำะมิตรภำพ 203) ชุมชนบ้ำนหนองคู 
       บ้ำนโนนลำน 
       บ้ำนม่วง 
       บ้ำนหมำกยำง 
       บ้ำนหำด (อสพป.13) 
       อนุบำลบึงบูรพ์ (เป๊ำะมิตรภำพ 203) 

    /บ้ำนอีเซ(คุรุรำษฏร์วิทยำ)  
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    2  บ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ)  บ้ำนโซงเลง 
      บ้ำนตลำดหนองเรือ 

       บ้ำนสำมขำ 
       บ้ำนเสียว 
       บ้ำนหนองม้ำ 
       บ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ)  
       เบญจคำมวิทยำประชำสรรค์ 
       บ้ำนหนองผือ 

   3  บ้ำนผือ    กำรกุศลวัดบ้ำนโดด 
      บ้ำนจำน 

       บ้ำนโดด 
       บ้ำนผือ 
       บ้ำนหนองแปน 
       บ้ำนหนองหงอก 
       บ้ำนหนองหว้ำ 
       บ้ำนหนองเหล็กโนนหนองหว้ำ 
       อนุบำลโพธิ์ศรีสุวรรณ 

   4  บ้ำนตำโกน   บ้ำนเก็บงำ (ประชำรัฐพัฒนำ) 
       บ้ำนโคก (เมืองจันทร์) 
       บ้ำนแต้ชะบำ (อสพป.38) 
       บ้ำนทุ่ม 
       บ้ำนหนองแคน 

        บ้ำนตำโกน 
       บ้ำนหนองปลำคูณ 
       บ้ำนห่อง        
                   บ้ำนเขวำ 
       บ้ำนเมืองจันทร์ 
       บ้ำนหนองดุมหนองแคนน้อย     
       อนุบำลเมืองจันทร์(บ้ำนปลำซิว) 

ล ำดับที่  สนำมสอบโรงเรียน    โรงเรียนที่สอบ 
    5     บ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล) บ้ำนโกทำ 

       บ้ำนโต้งโต้น 
       บ้ำนเปื่อยขำม 
       บ้ำนฮ่องข่ำ 

            บ้ำนโนนตุ่น 
       บ้ำนบัวหุ่ง (รัฐรำษฏร์สำมัคคี)     
       บ้ำนหนองกก 
 

/บ้ำนห้วย 
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       บ้ำนห้วย 
       บ้ำนหัวขัวนำแปะหนองอ่ึง 
       บ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล) 

    6     บ้ำนไผ่    บ้ำนคูสระ 
       บ้ำนไผ่ 
       บ้ำนเมี่ยงแคนดวน  
                   บ้ำนจินดำวิทยำคำร 2 (บ้ำนหนองศำลำ) 
       บ้ำนด่ำนนอกดง 
       บ้ำนสร้ำงปี่ 
       บ้ำนหนองสวง (อสพป.2) 

    7  บ้ำนกอย   บ้ำนกระเดำอุ่มแสง 
       บ้ำนกอย 
       บ้ำนครั่ง 
       บ้ำนดู่ค้อ 
       บ้ำนท่ำบ่อ     

         บ้ำนจิก 
       บ้ำนเชือก 
       บ้ำนมะฟัก  
               8 บ้ำนเพียมำต (รัฐรำษฏร์พิทยำคำร)  บ้ำนดอนงูเหลือม 
       บ้ำนตัง 
       บ้ำนปลำขำว 
       บ้ำนเพียมำต (รัฐรำษฏร์พิทยำคำร)  
       บ้ำนมะยำง 
       บ้ำนหนองแค     

          บ้ำนด่ำน (รัฐรำษกร์พัฒนำ) 
      บ้ำนดงแดง 

       บ้ำนหนองบ่อ 
     9  ส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) บ้ำนโก 

       บ้ำนท่ำ 
       บ้ำนบึงหมอก 
       ส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยำเสริม) 

          บ้ำนหนองหมี (ประชำวิทยำคำร)  
       บ้ำนดอนไม้งำม 
       บ้ำนแสนแก้วหนองคูไซ 
       บ้ำนเห็ดผึ้งหนองก่ำม 

      10  อนุบำลรำษีไศล   เกศเกล้ำวิทยำ 
       เมืองคง (คงคำวิทยำ) 
       อนุบำลรำศีไศล 

/บ้ำนยำง 
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        บ้ำนยำง 

       บ้ำนแสงเมืองแคน      
            บ้ำนน้ ำอ้อมน้อย 

       บ้ำนหนองโง้ง 
       บ้ำนหว้ำน (รัฐรำษฏร์นุกูล)  

      11 อนุบำลศิลำลำด     บ้ำนโจดม่วง 
       บ้ำนดอนทัพควำยครั่งน้อยโนนชำด 

            บ้ำนคลีกลิ้ง 
       บ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ 
       บ้ำนโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 
       บ้ำนโพธิ์         

            บ้ำนดงเค็งตู้ 
       บ้ำนทัพส่วยหนองพอก 
       บ้ำนหนองบัวดง (รัฐรำษฏร์วิทยำคำร) 
       บ้ำนหลักด่ำนหนองจอก      

            บ้ำนกุงขำม 
       บ้ำนเกิ้ง (อสพป.37) 
       บ้ำนแต้มะหลี่ 
       บ้ำนเมืองเก่ำ (รัฐรำฏร์รังสรรค์) 
       อนุบำลศิลำลำด  

     12  บ้ำนพะวร   บ้ำนตำทอง 
       บ้ำนนำนวนหนองแคน 
       บ้ำนพงสิม 
       บ้ำนพะวร  

           บ้ำนกระเต็ล 
       บ้ำนกระสังข์ 
       บ้ำนจำนแสนไชย 
       บ้ำนนำทุ่ง   

           บ้ำนกล้วยกว้ำง 
       บ้ำนบุยำว 
       บ้ำนพอกหนองแข้ 
       บ้ำนไพรพะยอม 
       บ้ำนไฮใหญ่  

 13   อนุบำลห้วยทับทัน   บ้ำนจังเอิน 
       บ้ำนโทะ 
       บ้ำนเมืองน้อย 
       บ้ำนเมืองหลวง 

/บ้ำนหนองน้ ำขุ่น 
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       บ้ำนหนองน้ ำขุ่น 
       บ้ำนหนองสะมอน      

      บ้ำนขะยูง 
       บ้ำนปะโด๊ะ 
       บ้ำนหนองอำคูณ 
       บ้ำนหว้ำ 
       บ้ำนอีสร้อย 
       บ้ำนสร้ำงเรือ 
       อนุบำลห้วยทับทัน 

14 เคียวน ำ     เคียวน ำ 
       บ้ำนสระภู 
       สระก ำแพงวิทยำคม 
       อนุบำลอุทุมพรพิสัย  

      บ้ำนค้อก ำแพง 
       บ้ำนหนองหัวหมู 
       อุทุมพรวิทยำ      

      บ้ำนพงพรต 
       บ้ำนฟ้ำผ่ำ 
       บ้ำนส ำโรงน้อยหนองบัว 
       บ้ำนหนองห้ำง 
       บ้ำนหนองส ำโรงน้อย 

15 บ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ)  บ้ำนกลำง (ประชำคมวิทยำ) 
       บ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ) 
       บ้ำนโพนเมือง 
       บ้ำนหนองยำง 

      บ้ำนแข้ 
       บ้ำนโนนกลำง 
       บ้ำนอะลำง 

      บ้ำนแต้ (ประชำบ ำรุง) 
       บ้ำนปะหละ 
       บ้ำนปะอำว 

      บ้ำนยำงบอน (อ ำพำนุสรณ์) 
       บ้ำนหนองเหล็ก 
       บ้ำนพลับฝำงผักหม 
       บ้ำนหนองลุงตำเกษ 
       บ้ำนทุ่งสว่ำง 
 

       /บ้ำนค้อโนนเพ็ก 
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16 บ้ำนค้อโนนเพ็ก    บ้ำนขี้เหล็ก 
       บ้ำนค้อโนนเพ็ก 
       บ้ำนผึ้ง (รัฐรำษฏร์บ ำรุง) 

      บ้ำนโนนใหญ่ (คุรุรำษฎร์พัฒนำ)   
       บ้ำนบอนใหญ่ 
       บ้ำนสะเดำ 

      บ้ำนโนนดู่ 
      บ้ำนอีหล่ ำ (รำษฏร์นุสรณ์)    

       บ้ำนโคกหล่ำม 
       บ้ำนโนนน้อย 
       บ้ำนเหงี่ยงกระจ๊ะ 
       บ้ำนโคกกลำง (ประชำพัฒนำ)     

17     บ้ำนยำงเอือด    บ้ำนยำงเอือด 
       บ้ำนส้มป่อยศรีวิศรมิตรภำพที่ 161 
       บ้ำนส ำโรง (วิทยำรำษฎร์) 
       บ้ำนหอย 
       บ้ำนหัวช้ำง (รำษฏร์บ ำรุง)   
       บ้ำนก่อ (รำษฏร์นุกูล) 
       บ้ำนนำโนน 
       บ้ำนโนนเค็ง  

      บ้ำนแขมโพนทอง 
       บ้ำนโนนสำยขมิ้นหนองแมว 
       บ้ำนโนนสูง 

18 บ้ำนอ้อมแก้ว   บ้ำนกงพำน 
       บ้ำนขนวนสีแก้ว 
       บ้ำนหนองค ู(อสพป.23) 
       บ้ำนหนองเหล็กธำตุน้อย 
       บ้ำนอ้อมแก้ว      

      บ้ำนก้ำนเหลือง (คุรุรำษฏร์วัฒนำ) 
       บ้ำนโคก (อุทุมพรพิสัย) 
       บ้ำนโปร่งสำมัคคี      

      บ้ำนกุง 
       บ้ำนขวำว 
       บ้ำนทุ่งไชย (พัฒนำนุสรณ์) 
       บ้ำนโนนแดงโนนม่วง  
 
  
      /สนำมสอบระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 วันที่ 27-28 กุมภำพันธ์  2559  
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สนามสอบระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์  2559 
ล ำดับที่  สนำมสอบ   โรงเรียนที่สอบ 
1  โรงเรียนบ้ำนม่วง    ชุมชนบ้ำนหนองคู 

            บ้ำนม่วง       
2  โรงเรียนบ้ำนเสียว    กำรกุศลวัดบ้ำนโดด 

         บ้ำนโซงเลง 
         บ้ำนผือ 
         บ้ำนเสียว 
         บ้ำนหนองหงอก 
         บ้ำนอีเซ (คุรุรำษฏร์วิทยำ) 

3  โรงเรียนบ้ำนหนองแคน   บ้ำนตำโกน 
       บ้ำนหนองแคน  
4  โรงเรียนเกศเกล้ำวิทยำ   เกศเกล้ำวิทยำ 
       จินดำวิทยำคำร 2 บ้ำนหนองศำลำ   

         บ้ำนด่ำนนอกดง 
         บ้ำนหนองหมีหัวดง (ประชำวิทยำคำร) 

       บ้ำนโต้งโต้น 
         บ้ำนบัวหุ่ง (รัฐรำษฏร์สำมัคคี) 
         บ้ำนอีหนำ (รัฐประชำนุกูล) 
         บ้ำนฮ่องข่ำ  

       บ้ำนกระเดำอุ่มแสง 
           บ้ำนเพียมำต (รัฐรำษฏร์พิทยำคำร)  

5  โรงเรียนบ้ำนหนองบัวดง 
 (รัฐรำษฏร์วิทยำคม)   บ้ำนโจดนำห่อมเดื่อ 

         บ้ำนโจดม่วง 
         บ้ำนหนองบัวดง (รัฐรำษฏร์วิทยำคม)   
  6  โรงเรียนบ้ำนโทะ   บ้ำนโทะ 
        บ้ำนอีสร้อย 

      บ้ำนบุยำว 
      บ้ำนนำทุ่ง 
      บ้ำนพะวร  
7    โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระก ำแพงใหญ่  พระปริยัติธรรมวัดสระก ำแพงใหญ่ 

        โพธิ์ศรีวิทยำ 
      ประชำนิมิตโสภิตธรรมภำณ 

                     8     โรงเรียนอนุบำลอุทุมพรพิสัย   เคียวน ำ 
บ้ำนส ำโรงน้อยหนองบัว 

        บ้ำนหนองหัวหมู 
        บ้ำนหนองห้ำง  

    /อนุบำลอุทุมพรพิสัย 
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        อนุบำลอุทุมพรพิสัย 
        อุทุมพรวิทยำ     

      บ้ำนค้อโนนเพ็ก 
         บ้ำนบอนใหญ่     
         บ้ำนผึ้ง (รัฐรำษฏร์บ ำรุง) 

      บ้ำนนำโนน 
         บ้ำนโนนสูง 
        บ้ำนยำงเอือด      

บ้ำนขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษำ)   
        บ้ำนแข้ 

      บ้ำนกงพำน 
      บ้ำนอ้อมแก้ว      

      
    

 
 
 
 
 
 


