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หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางศศิรินทร์ โนนใหม่ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสาวสมพิศ ศิลปธนู ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางมันทนา คดีพิศาล ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสาวจิตรา รัตนบุรี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

๒ ห้องสอบที ่2

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   บ้านส านักไมเ้รียบ   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล
๑ ห้องสอบที ่๑ 

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560



หนา้ที ่1 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางสาวรัตนา นาคเพชร ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางเรวดี  ชูสุวรรณ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวจิราพร จุลภักดี ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาววริศรา แสงศรี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายสมจินต์ รอดแก้ว ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางจิราภรณ์ ปรีชาชาญ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายปิตุจักษุ ์ เรืองทอง ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวพรทิพา ปาณะศรี ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวอมรรัตน์ จุติยนต์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวชนกพร โชติกมาศ ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางขนิษฐา ล าทุมลักษณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางรวิวรรณ มณีโชติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางเพชรี มากมี ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางวรรณี จ าปีพันธ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางยุภา ทับเทีย่ง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวชญานิศา ปลอดวงศ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวปราณี เขตนคร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวจิตราพร ใจห้าว ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล
๑ ห้องสอบที ่๑ 

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

๒ ห้องสอบที ่2

๓ ห้องสอบที ่3

๔ ห้องสอบที ่4

๕ ห้องสอบที ่๕

๖ ห้องสอบที ่๖

๗ ห้องสอบที ่๗

๘ ห้องสอบที ่๘

๙ ห้องสอบที ่๙

๑๐ ห้องสอบที ่๑๐



หนา้ที ่2 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

นางอมรรัตน์ รักษ์จูล ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวชุดาภัทร์ ยืนยง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางทัศนีย์ เล่ทองค า ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอัคเรศ เต็มสังข์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอุ่นใจ ชูประศรี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายชนะศักด์ิ บัวเพ็ชร์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางพัชรี สังข์ทองจีน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสุจิตร ศรีสมโภชน์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวนิชาภา สมเชื้อ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอาภรณ์ ทองศรีจันทร์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางมยุรา เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายอนันต์ บรรดาศักด์ิ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสุธิดา เมฆานวกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางนวมน  เจริญลักษณ์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางวิภา ธรรมมิกะกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายครรชิต ส าอางศรี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางนันทา จูวงส์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางปุญชรัสมิ์ ชูช่วย ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางทัศนีย์ อินทรทัศน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๑ ห้องสอบที ่๑๑

๑๒ ห้องสอบที ่๑๒

๑๓ ห้องสอบที ่๑3

๑๔ ห้องสอบที ่๑๔

๑๕ ห้องสอบที ่๑5

๑๖ ห้องสอบที ่๑๖

๒๐ ห้องสอบที ่20

๑๗ ห้องสอบที ่๑7

๑๘ ห้องสอบที ่18

๑๙ ห้องสอบที ่๑9



หนา้ที ่3 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

นางชื่นกมล เลิศไกร ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสายทอง แก้วทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอัมพร เอียดวงศ์ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางกษมา รัตนถาวร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอ าภา คงแสน ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวอรัญญา เวชพิศ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางพจนา โพธิยก ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางมณี เทีย่งธรรม ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอมรรัตน์ แรกรุ่น ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสุรัสวดี ชูชัย ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางนลินทิพย์ จุติยนต์ ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวสุบา อะคะยี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายธีระศักด์ิ บุญสิน ครู นานาชาติเทศบาลนครฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๒๑ ห้องสอบที ่21

๒๒ ห้องสอบที ่22

๒๓ ห้องสอบที ่23

๒๗ ห้องสอบที ่27

๒๔ ห้องสอบที ่24

๒๕ ห้องสอบที ่25

๒๖ ห้องสอบที ่26



หนา้ที ่1 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางสาวจุฑารัตน์ แก้วสุขศรี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวรมิดา ขุนทองจันทร์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวภาวิณี สกุณา ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางศนิดาว นงค์นวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวธิดาดาว รังสิมันตุชาติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวปันสุธา ย้อยนวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางเพ็ญนิภา นนทเภท ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางชมนาด บัวหอม ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวดุษฎี บุรีศรี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ ทองเรือง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวนุชนาถ ชินบดี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวปริณี จูดมาก ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางปริชมน คงช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางภาวดี บัวกิ่ง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางจารี รักษ์ทอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางเบญจวรรณ เชาวนา ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวคนธามาศ ทองอ านวยสุข ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางเรวดี ทาสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

นางพจมาน ชูสง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางประเทือง เศรษฐการณ์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล
ห้องสอบที ่๑ ๑

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

๒ ห้องสอบที ่2

๓ ห้องสอบที ่3

๔ ห้องสอบที ่4

๕ ห้องสอบที ่๕

๖ ห้องสอบที ่๖

๗ ห้องสอบที ่๗

๘ ห้องสอบที ่๘

๙ ห้องสอบที ่๙

๑๐ ห้องสอบที ่๑๐



หนา้ที ่2 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

นางวันวิศา วุฒิมานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวโสมสุดา เพชรานนท์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางวันวิษา นุ่นสังข์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวรินรดา ประเดิมวงศ์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางแสงจันทร์ อินทรอุดม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางยุพาภรณ์ จันทรโชตะ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางจุรีพร รัตติรุจิเศวต ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวรัตนาภรณ์ บูรพา ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางราตรี ขนาบแก้ว ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
นางพวงรัตน์ เจดีรัตน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ ครู สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางธนพร ทองเกล้ียง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวพัชรี ทองรอด ครู สาธิต อบจ.2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสลี ตันติลาสน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวละออ ศรีสุวรรณ์ ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพ็ญจันทร์ คงก าไร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายวีระศักด์ิ หนูเพชร ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช

๑๑ ห้องสอบที ่๑๑

๑๒ ห้องสอบที ่๑๒

๑๓ ห้องสอบที ่๑3

๑๔ ห้องสอบที ่๑๔

๑๕ ห้องสอบที ่๑5

๑๖ ห้องสอบที ่๑๖

๑๗ ห้องสอบที ่๑7

๑๘ ห้องสอบที ่18

๑๙ ห้องสอบที ่๑9

๒๐ ห้องสอบที ่20



หนา้ที ่3 จาก 3

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

นางสาวกฤติมา โชติช่วง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางนงลักษณ์ ลักษณะวิมล ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางปราณี คนธรักษ์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสาวอัฐธนกาญจน์ คงจันทร์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางปิยพัชร์ นิยมจิตร์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายสันทัด เวศวิทย์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางราตรี จันทคุต ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นายสิทธิพงศ์ ภูมิสาร ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวสุภาพร สุขศรี ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางวิรงรอง คันธิก ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสิริพร ยิ้มคง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางสุตาภัทร นันทะชิน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางราตรี หิรัญคช ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
นางศิรดา เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

*  ให้กรรมการห้องสอบที ่27 ท าหน้าทีต่รวจข้อสอบแบบเขียนตอบของนักเรียนห้องสอบพิเศษด้วย

๒๑ ห้องสอบที ่21

๒๒ ห้องสอบที ่22

๒๖ ห้องสอบที ่26

๒๗ ห้องสอบที ่27

๒๓ ห้องสอบที ่23

๒๔ ห้องสอบที ่24

๒๕ ห้องสอบที ่25



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นายเรืองศักด์ิ คล้ายบ้านใหม่ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางณิชาภัทร แก้วมณี ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางเรวดี มีศรี ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางศุภากร ไชยฤทธิ์ ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสาวสุจารี  เส้งเสน ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
นางขจรพรรณ อุดมศรี ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสาวฉัตรชนก สุขมล ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางเพ็ญศรี สีตภวังค์ ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสาวประชิต ขาวพริก ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นายชัยนันท์ หัตถประดิษฐ์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสว่าง ศรีขวัญ ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางกัลยา ขาวคง ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสาวธิดารัตน์ บุญวิจิตร ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางจิราภรณ์ ถนนทิพย์ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
นายเกรียงศักด์ิ สุขศรีแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางกนกนาถ ทองอ่อน ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
นางสุณิตย์ บุญละออ ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางจุฑารัตน์ ถนอมกาย ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางกรรณิการ์ มาศศรี ครู เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
นางฐิติรัตน์ ณรงค์ฤทธิ์ ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลปากพนัง 1    วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล
๑ ห้องสอบที ่๑ 

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

๒ ห้องสอบที ่2

๓ ห้องสอบที ่3

๔ ห้องสอบที ่4

๕ ห้องสอบที ่๕

๖ ห้องสอบที ่๖

๗ ห้องสอบที ่๗

๑๐ ห้องสอบที ่10

๘ ห้องสอบที ่๘

๙ ห้องสอบที ่๙



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นางอ าพิกา ไกรนรา ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
นางพัชนี อักษรเดช ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางวันทนา มีกรณ์ ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
นางสาวบงกช ศักด์ิศรี ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพชร ชัยนุรักษ์ ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
นางสาวสุภาพร อุดหนุนการ ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวเบญจมาศ รัตนคช ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
นางสาวพชรมณ บุญใส ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นายประมวล ทองจันทร์ ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
นางภคมน หลิววงศ์กร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสาวศิริพร ริยาพันธ์ ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
นางกัลธิดา ทองแป้น ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสุนิตย์ มณีวัฒนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
นางเรวดี ครุฑคง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางโสภิต เหล่าธีรกาญจนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
นางนงลักษณ์ เพชรแก้ว ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสุพรรณี เกิดสมมาศ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
นางดรุณี ค าปล้อง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางเบญจวรรณ กิตติวัฒน์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางรัตติยา เฉลิมเกียรติ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

๘ ห้องสอบที ่๘

๙ ห้องสอบที ่๙

๑๐ ห้องสอบที ่๑๐

๕ ห้องสอบที ่๕

๖ ห้องสอบที ่๖

๗ ห้องสอบที ่๗

๒ ห้องสอบที ่2

๓ ห้องสอบที ่3

๔ ห้องสอบที ่4

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดชยัชมุพล   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล
๑ ห้องสอบที ่๑ 

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 10/๒๕61  ลงวันที ่ 8  กุมภาพันธ์  2561

สนามสอบ   :   เทศบาลวัดชยัชมุพล   วันทีส่อบ :   7  มนีาคม  2561

ชื่อ - สกุล

คณะกรรมการตรวจขอ้สอบแบบเขยีนตอบ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาต ิ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2560

นางสิริพร จินดาวงศ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางศิริวรรณ ศรีสุข ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสาวปวิตรา แร่ทอง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางหนึ่งณภัทร จินาวงศ์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
นางปราณี รักษ์ศรีทอง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสาวชณัทดา เฉตาไพย ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางบุษกร กรดเกล้า ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางนงลักษณ์ จรูญรัตน์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
นางราตรี ค าแสนโครต ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
นางสิริพร ศรีระษา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

*  ให้กรรมการห้องสอบที ่15 ท าหน้าทีต่รวจข้อสอบแบบเขียนตอบของนักเรียนห้องสอบพิเศษด้วย

๑๕ ห้องสอบที ่๑5

๑๔ ห้องสอบที ่๑๔

๑๑ ห้องสอบที ่๑๑

๑๒ ห้องสอบที ่๑๒

๑๓ ห้องสอบที ่๑3


