














หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางวธัญญา เตชะศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเบญจเมย จันทร์วงค์ ครู สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางธนพร ทองเกล้ียง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางอ าไพ องอาจ ครู สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางเสาวนีย์ เสียงหอม ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวเกศรา มัชฉิมชัย พนักงาน สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๗ นักการภารโรง นายพิเชษฐ จันทร์รอด พนักงาน สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางวรรณภา สิทธิชัย ครู อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางวันเพ็ญ เสนะ ผู้ช่วยครูผู้สอน อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววรลักษณ์ ทศพร้อม ครู วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวกันทิมา  จ าปีพันธ์ ผู้ช่วยครูผู้สอน อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๕ นักการภารโรง นางสาวเสาวดี แก้วมณี นักการภารโรง อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 ท าหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนอนุบาลปากพูน   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาววันนา สมใจ รักษาราชการแทน ผอ.สถานศึกษา วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวศิริวรรณ มาหลาย ผู้ช่วยครู วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นายนนทนันต์ ก๊งหวัน่ ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวภัทราภรณ์ รักธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย
๕ นักการภารโรง นายสุชาติ จันทระ นักการภารโรง วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวนริศรา คณะโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจันทริยา จันทรชิต ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางโสพิศ ชุมลักษณ์ ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาววรัญธร หงษ์จร ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวดวงจินดา จันทรเสน ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวศรัณย์รัชต์ พรหมอินทร์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวฉัตรจงกล เสนหมาด ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางอมราพร เรือนทอง ครู เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๙ นักการภารโรง นายมีชัย นาวารัตน์ นักการภารโรง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทอนหงส์   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางอภิญญา ช่วยสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวทิพย์สุคนธ์ หงษา ครูผู้ช่วย เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวยุฑาภรณ์ แก้วเมฆา ครู เทศบาลวดัชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง

๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายนราพงศ์ นพรัตน์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวขวญัฤทยั เทพาชมภู ครู เทศบาลวดัชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง

๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาววิภาวดี ด้วงกูล ผู้ช่วยธุรการ เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๗ นักการภารโรง นายจิระวัฒน์ กั่วพาณิชย์ นักการภารโรง เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทุง่สัง   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางณภัสสร ชูคล่ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางฐาปณี เกล้ียงเกิด ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นายนิรันดร์ อาทรกิจ ครู อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสางเปมิกา เรืองยิ่ง ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายนันทชัย บุญช่วย  ผู้ช่วยครูผู้สอน อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวชุติมา ยิ้มแก้ว ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวอนุชสรา มุสิกอินทร์  ผู้ช่วยครูผู้สอน อนุบาลปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๙ นักการภารโรง นายธีรยุทธิ์ นพรัตน์ นักการภารโรง เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 ท าหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายชวลิต แก้วเก้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจิราพร มีเผาะ ครู อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางมาณี ศรีหะรัญ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวิจิตรา จงมี ครู อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายสุทธิพงศ์ ตรีก าจร ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวพัชรี ช่วยนุ่ม ครู อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๗ นักการภารโรง นายสมศักด์ิ ฤทธิพรัด นักการภารโรง อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายไชยยุทธ ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววิจิตรา ดีทองอ่อน ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางลมัย ชูภักดี ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางศิริวรรณ ศรีสุข ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางจันทิมา มีเถื่อน ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางหนึ่งฤทัย จินาวงษ์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ นักการภารโรง นายโสภณ โททอง นักการ เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวอมลวรรณ ฤทธิเดช ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางพิมพิภา ไชยศร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายสุธิพงศ์ สระวัง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวชนากาต์ คงแก้ว ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางปรีดา พรหมแก้ว ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวสมพิศ ศิลปธนู ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางปองสุข อินทรสุวรรณ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวพชรมณ บุญใส ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางธิดารัตน์ พลายชุม ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวชนัทตา เฉตาไพย ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางจิราภรณ์ เต็มเปีย่ม ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางภคมน หลิววงศ์กร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นายชาตรี ทองเล่ียมนาค ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาววราภร์ โกมลเฆม ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสาวเปรมกมล เกิดบัวทอง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางกอบกุล เทพรัตน์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสาวรัญชลี อิ้ววังโส ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสิริพร ศรีระษา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางศศิรินทร์ โนนใหม่ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางปุณฑรี จริตงาม ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางปวิตรา อรุณโชติ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๓ กรรมการบันทึกคะแนน นางธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๔ นักการภารโรง นายสุริยา กวีพันธ์ นักการง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๕ นักการภารโรง นายสุรศักด์ิ บุญช่วยรอด นักการง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางนฤมล ไชยพงษ์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอารีย์ อาลัยจิตต์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางพัชรา มากมณี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวาสนา มากพงศ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางวาสนา สุขสวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาววรรณพร ชัยศรี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางพรทิวา พหลภักด์ิ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางวรรณณี มณีโชติ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางรัตนา เทพพิทักษ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นายธีระพร เพชรหนองชุม ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ นักการภารโรง นายพานิช ชูกรณ์ นักการ เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ  - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสุชาติ เอียดวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวกุลภัสสรณ์ ศรีสุขช่วย ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวสิริพร ยกชม ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางปรียา โชติทอง ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวกรรณิกา ไพศาลี ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางจินดา นวลแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางระภีพรรณ์ บุญพันธ์ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางอัศนะ มัจฉา ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นายเรืองศักด์ิ คล้ายบ้านใหม่ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางวรรณดี ดวงสงค์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวเสาวคนธ์ เทียนิรมล ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางอรสา ศรีชู ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๓ นักการภารโรง นายคธาวุธ วงศ์ชูเวช ภารโรง เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเจตนา เขียวเสน ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจรวยพร ดวงแป้น ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางจิดาภา พุฒสีแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวชลิดา มะลิเผือก ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางนิตา ล่ิมวิจิตรวงศ์ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางพัชรีย์ เพ็งจันทร์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นายประทีป มาแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ นักการภารโรง นายนฤนาท เสนา ภารโรง เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายโสพล เส้งเสน ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางจันทิมา คงประดิษฐ ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวธัญญ์นภัส ธนโภคินชวนันท์ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวสุจารี เส้งเสน ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ นักการภารโรง นายจรูญ ทองสง ภารโรง เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาววิมลลักษณ์ ศรีกระจ่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางวัฒนา จุลกาญจน์ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววิไลลักษณ์ มูลอักษร ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางผกากาญจน์ รสภี ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวปีย์วรา ศิริรัตน์ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวสุภาณี ลาภมี ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวประชิต ขาวพริก ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวราตรี เพ็ชรด้วง ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ นักการภารโรง นายนิกร กลมเกล้ียง ภารโรง เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดษิฐ์  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายจะกิต นวลจันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางประไพ อนุรักษ์ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจินตนา ทัว่ด้าว ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นายสุทธิพงศ์ ลักษณะปิยะ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ นักการภารโรง นายอดิศร เอมเอก นักการ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์   วันทีส่อบ :  11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายประเสริฐศักด์ิ สมจิตต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววิไล ศิริพันธุ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางกนกพร ข าเกิด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางจิตติมา หอแก้ว ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวจารุชา ฤทธิธ์นกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวกมลลักษณ์ แทรกสุข ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวกิตติยา ชูจันทร์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวจิรภา รักจุ้ย ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางทัศนีย์ อินทรทัศน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวธิดาดาว รังสิมันตุชาติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสายทอง แก้วทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวปราณี เขตนคร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสุตาภัทร นันทะชิน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางนันท์นลิน หวายน า ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวสันทนา แกล้วทนงค์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวศรัณยา ศรีสุวรรณ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ นักการภารโรง นายเสรี แก้วเนิน นักการ เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางนงเยาว์ คงศาลา ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเตือนใจ ครองญาติ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวเยาวเรศ  ผิวเหมาะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางมณฑา ชูเสือหึง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางพีรดา บุญเรือง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวปัฐมา นุ่นรักษา ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางทัศนีย์ ธานีรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวเสาวณีย์ อนันทนุพงศ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวสุพัตรา รัตนะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวกานต์ธีรา ตรึกตรอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางภาวดี บัวกิ่ง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางจงจิตร  วิเชียรรัตน์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวสุมาลี คงแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางนฤมล ศิริวรรณ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางหนูน้อย เชาว์ชะตา ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสาวปิยะภา สาระยาน ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางศนิดาว นงค์นวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางอุทัยพร กาญจนาภรณ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางอรพรรณ ทิพย์มณี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางปริชมน คงช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวอรอนงค์ เพชรช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ นักการภารโรง นายทวีวัฒน์ เสนวัฒน์ นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ นักการภารโรง นายสาโรจน์ อักษรกูล นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสมเชษฐ์   ชูสง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจารุณี ศิริรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางกัลยา วงศ์สวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวริษฐา   บูรพัฒน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสุชาดา ฤทธิโชติ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางวนิดา โชติมุข ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสายใจ วรดี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางยุพดี เกตุกุล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางณัฐิยา ถาวระ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวรมิดา ขุนทองจันทร์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวศันย์ศนีย์ หมกทอง ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางพัชรี เวชนุสิทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางนันทา จูวงส์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางอัจฉรา กรดสุวรรณ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางจินดารัตน์ สัคคะนายก ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางมัทนันท์ วรพุฒ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางพัชรี สังข์ทองจีน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 ว่าทีร่.ต.สันติกร  นาวารัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   11 กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   11 กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางศิรดา เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางจุฑาทิพย์ การดี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางชุติมา ภูธรภักดี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางประไพ กายโรจน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางมยุรา เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางมณฑา ฉุ้นประดับ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางดวงกมล ยุวราชรัตนากร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวเสาวพรรณ มีแสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการบันทึกคะแนน นางเรวดี ทาสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ นักการภารโรง นายสาธร ดาราจร นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ นักการภารโรง นายอนุวัฒน์ อักษรรัตน์ นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางทิศากร เมืองทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเพ็ญนิภา นนทเภท ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางศิริพร ขุนรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสายไหม จิรายุภัทร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสายใจ อินทรณรงค์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางประไพพร วงษา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวจุฑารัตน์ แก้วสุขศรี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางโกศล เทพมณี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางพรพิมล แก่นแก้ว ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางอาภรพรรณ นิชานนท์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางนวรัตน์ วัฒนพานิช ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวกัญฑิมล ไตรรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสุมาลี เสียมไหม ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางปิยรัตน์ สัตย์นาโค ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสาวกฤษณา กัลปหา ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นายเกษม สุวรรณเลขา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสาวกมลทิพย์ จ าปา ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางสุภารัตน์ ทองค า ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางสาวก่องกาญจน์ อามิตย์ ครูอัตราจ้าง นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางสาวชนกรณ์ เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางศิริลักษณ์ เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางสาวธัญดา หนูพันธ์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางสุมณฑา สืบโสตร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางอมรรัตน์ แรกรุ่น ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 นางสาวเกศรา กิจวิจารณ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 นางนลินทิพย์ จุติยนต์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการบันทึกคะแนน นางกษมา รัตนถาวร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาววรกาญจน์ เรืองช่วย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวจีรยุ ใจเรือง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ นักการภารโรง นายนรินทร์ โส้สะหมัน นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ นักการภารโรง นายอ านาจ เกิดสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ นักการภารโรง นายสราวุธ ธุรกิจ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวประภาศรี ค านวณจิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอรพิน พาหุบุตร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางปิยะดา พัชนะกิจ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวพนิตาภรณ์ สุวรรณเปีย่ม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางเกษรา ธนะวัฒน์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางมนยุพา ใจดี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางกรุณา เกียติเสรีกุล ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ นักการภารโรง นางพิมพ์ชนก เพ็ญสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์   2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเปรมฤดี พลเกษตร รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวนงค์รัตน์ มโนสงค์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวฐิติมา โสนารถ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางประจวบ ปุนปอง ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวสิริจรรยา คงดี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวโชติกา ศักดามี ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางอุ่นใจ ชูประศรี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวนาฎตินันท์ แซ่ล่ิม ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวชลธิชา อินทโน ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางเรขวัลค์ บุญฤทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวชนม์นิภา ด าศรี เจ้าหน้าที ่ICT นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ นักการภารโรง นางพรสุดา นพพันธ์ พนักงานดูแลความสะอาด นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ
สนามสอบ   :   โรงเรียนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรีธรรมราช   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพิเชษฐ์ คงช่วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวฌธานินี ปัน้แป้น ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางนงนุช นาคงาม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางคีตมัย น  าใจทหาร ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวันวิศา วุฒิมานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวเมตตา คงชีพ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นายด ารงศักด์ิ คุ้มสุข ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวขวัญใจ พรหมบังเกิด ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางอรอนงค์ พรหมเดช ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางเรวดี ชูสุวรรณ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวดาราลักษณ์ พูลสมบัติ บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ นักการภารโรง นายอนุสรณ์ ยังอุปการ ลูกจ้างประจ า เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางนิตยา ทองนุ่น ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางรัชกร ชีช้าง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางปราณี คนธรักษ์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางชิดารัณย์ จิตส ารวย ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวกฤติมา โชติช่วง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางยุภา ทับเทีย่ง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวสุทธิรัตน์ สุทธมุสิก ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางอารีย์ นวลนิรันดร์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางปิยพัชร์ นิยมจิตร์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการบันทึกคะแนน นางขนิษฐา ล าทุมลักษณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ นักการภารโรง นายพิทักษ์ มนินทร นักการภารโรง เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 ท าหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวอ าพร ด่านคงรักษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเพชรา ลักษณะวิมล ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสุขศิริ เจริญลาภ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางวรรณี ศรีวิชัย ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางเนตรชนก นาคแก้ว ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวปันสุธา ย้อยนวล ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวปุณยวีร์ โคจีจุล ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ นักการภารโรง นายสมใจ จิตต์ค านึง นักการภารโรง เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเดชลภ สิมศิริ รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านน  าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 น.ส.ณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ครู บ้านน  าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 น.ส.วรินรดา ประเดิมวงศ์ ครู สาธติ อบจ.๑ (บา้นทา่เรือมิตรภาพที่ ๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน น.ส.อัจฉราภรณ์ ปานสัสดี ครูผู้ช่วย บ้านน  าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายธงชัย จันทร์สน นักการภารโรง บ้านน  าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 ท าหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน  ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนบ้านน้ าโฉ   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสุมลฑา เพชรใส รักษาการผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสุภาภรณ์ เฮ่าตระกูล ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายวิรัตน์ สมทอง ผู้ช่วยครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางพัชนี รักสม ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางศุภิสรา มณีโลกย์ ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 น.ส.อ้อมใจ คงเมือง ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางขวัญใจ เชาวพ้อง ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวละออ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางประเทือง เศรษฐการณ์ ผู้ช่วยครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางศิริกาญจน์ รอดหยู่ ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 น.ส.พิมพ์ชนก วิชัยดิษฐ์ ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 น.ส.เบญจมาศ รัตนคช ผู้ช่วยครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางวิรงรอง คันธิก ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๓ นักการภารโรง นายสะแหละ อารีชล นักการภารโรง สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมติรภาพที ่30)  วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเมธพร นาคะสรรค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสุวรรณ์รัก จันทร์แก้ว ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 น.ส.บงกช ศักด์ิศรี ครูเชี่ยวชาญ สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน น.ส.ชมนาด วงค์สว่าง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายทวี สานุ่น นักการภารโรง วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนวัดส านักขนั   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายชวนิตย์ นาคะสรรค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางรัตติกาล หม่อมปลัด ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางประนอม แก้วสว่าง ครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสุรีย์พร เพชรมี ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายโสภณ เพ็งจันทร์ นักการภารโรง สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 ท าหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านส านักไมเ้รียบ)   วันทีส่อบ :   11  กุมภาพันธ์  2563

ชื่อ - สกุล











หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายชวนิตย์ นาคะสรรค์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางวิรงรอง คันธิก ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายปภาวิน นาควิจิตร ครู บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายสรายุทธ์ จิตรา ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวเรณู  ขนอม ครู บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางรัตติกาล  หม่อมปลัด ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสุคนธ์ ศรีโมรา ครู สาธิต อบจ.๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่๓๐) อบจ.นครศรีธรรมราช
๘ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสุรีย์พร  เพชรมี ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๙ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวอ้อมใจ  คงเมือง ครู สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช

๑๐ นักการภารโรง นายโสภณ  เพ็งจันทร์ นักการภารโรง สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
* ให้หัวหน้าสนามสอบท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านส านักไมเ้รียบ)   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 1

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางณภัสสร ชูคล่ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๒ กรรมการกลาง นายภาณุพันธุ์ พันธุรัตน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางรวิวรรณ มณีโชติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางรมณ เธียรเกตุชู ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางวรรณี จ าปีพันธ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางกนกวรรณ ทองชู ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นายวีรศักด์ิ เติมศิริรัตน์ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวภาวิณี สกุณา ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางปาริชาติ พลศิริ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวปราณี เขตนคร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสุมามาลย์ เจริญวงศ์ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๑๔ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายวิทวัส ไชยสุวรรณ ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๑๕ นักการภารโรง นายธีรยุทธิ์ นพรัตน์ นักการภารโรง เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่1 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสมเชษฐ์ ชูสง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒ กรรมการกลาง นางบุษบัน ทัว่จบ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓ กรรมการกลาง นายวุฒิชัย สุวรรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔ กรรมการกลาง นายภาณุพันธุ์ พันธุรัตน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕ กรรมการกลาง นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖ กรรมการกลาง นางรัชกร ชีช้าง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางสุทธิดา เมฆานวกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางสายไหม จิรายุภัทร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางพัชรี สังข์ทองจีน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นายประสิทธิ์ สีชุม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางวิภา ธรรมมิกะกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางภานิชา เนินพรหม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางทัศนีย์ อินทรทัศน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางสาวธิดาดาว รังสิมันตุชาติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางสาวอรัญญา เวชพิศ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางราตรีเพ็ญ คงผอม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสายทอง แก้วทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสาวชลรส สุนทราลักษณ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางสาวสุพัตรา อุตรฤทธิ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางอรพิน พาหุบุตร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางณัฐชยา ทองอนันต์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๘ นางสาวเพ็ชจรี เชิดชู ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นางกรรณิการ์ เต้าทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๐ นางชุติมา ภูธรภักดี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๐ นางยวนใจ ขาวซัง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางสาวนิชาภา สมเชื้อ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางมาดีฮะห์ อิสสภาพ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๒ นางมยุรา เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑2 นางขนิษฐา ล าทุมลักษณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางสาวปิยวรรณ แป้นปล้ืม ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๔ นางศิรดา เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑4 นางฉวีวรณ ยีสมัน ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางกนกพร ข าเกิด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางสาวนุชนาฎ ถนนทิพย์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๖ นางสุมณฑา สืบโสตร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๓๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑6 นางสาวอมรรัตน์ โชติรัตน์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข



หนา้ที ่3 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๓๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑7 นางชื่นกมล เลิศไกร ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑7 นายชนะศักด์ิ บัวเพ็ชร์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางพจนา โพธิยก ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางอุ่นใจ ชูประศรี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑9 นางมณี เทีย่งธรรม ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑9 นางทัศนีย์ เล่ทองค า ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่20 นางอ าภา คงแสน ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่20 นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่21 นางสาววริศรา แสงศรี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่21 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๔๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่22 นางสาวสุบา อะคะยี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่22 นายอนันต์ บรรดาศักด์ิ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่23 นางกุลจิรา ด้วงเกื้อ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่23 นางนวมล เจริญลักษณ์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่24 นางสาวจันทรจิรา เพ็ชรทองช่วย ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่24 นางอมรรัตน์ แรกรุ่น ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่25 นายเกียรตินนท์ ทองรอด ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่25 นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่26 นางวาสนา หมากปาน ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราข



หนา้ที ่4 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๕๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่26 นางสุจิตตรา กรุงไกรจักร์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๕๙ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายธนกาญจน์ พิณพาทย์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๐ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางขวัญใจ สุขเกื้อ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๑ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางจุฑาทิพย์ การดี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๒ นักการภารโรง นายสาธร ดาราจร นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๓ นักการภารโรง นายอนุวัฒน์ อักษรรัตน์ นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๔ นักการภารโรง นายวิสิทธิ์ นุทผล นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๕ นักการภารโรง นายสมศักด์ิ หะริตะวรรณ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข
๖๖ นักการภารโรง นายสุพจน์ อรุณจิตร์ นักการภารโรง เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราข



หนา้ที ่1 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายสินชัย สุวรรณดี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการกลาง นายธาวินท์ หมื่นนรินทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการกลาง นางราตรี จันทคุต ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการกลาง นางหนูน้อย เชาว์ชะตา ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางยุพาภรณ์ โรจน์มี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางสาวเพ็ญจันทร์ คงก าไร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางพจมาน ชูสง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางเสาวนีย์ เสียงหอม ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางวันวิศา วุฒิมานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางสาวสุภาพร สุขศรี ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางแสงจันทร์ อินทรอุดม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางสิริพร ยิ้มคง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางวรรณี ศรีวิชัย ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นายวิพล สินเพชร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางปริชมน คงช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางปราณี คนธรักษ์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๘ นางชลาลัย เทพลักษณ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๘ นางเรวดี ทาสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นายด ารงศักด์ิ คุ้มสุข ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นางวนิดา โชติมุข ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๐ นางอรอนงค์ พรหมเดช ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๐ ว่าทีร่.ต.สันติกร นาวารัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางวริษฐา บูรพัฒน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๒ นางวิญญา ระเบียบโอษฐ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑2 นางศนิดาว นงค์นวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางศิริมาศ ก าแพงแก้ว ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางสาวรมิดา ขุนทองจันทร์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๔ นางสุชาดา ฤทธิโชติ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑4 นางอรพรรณ ทิพย์มณี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางกัลยา วงศ์สวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑๖ นายนริศ เจดียรัตน์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑6 นางประไพ กายโรจน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่3 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๓๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑7 นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑7 นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางสายใจ วรดี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑9 นางณัฐิยา ถาวระ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑9 นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่20 นางจารี รักษ์ทอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่20 นายสุทธิพงศ์ ตรีก าจร ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่21 นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่21 นางทัศนีย์ ธานีรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่22 นางดวงพร จันทร์สว่าง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่22 นางมาณี ศรีหะรัญ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่23 นางกรรณิการ์ นาคพันธุ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่23 นางสาวเสาวพรรณ มีแสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่24 นางเตือนใจ ครองญาติ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่24 นางสาวสุพัตรา รัตนะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่25 นางพวงรัตน์ เจดียรัตน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่25 นางภาวดี บัวกิ่ง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่26 นางธนพร ทองเกล้ียง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่4 จาก 4

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๕๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่26 นางสาวสุมาลี คงแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่27 นางสาวสลี ตันติลาสน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่27 นางมัทนันท์ วรพุฒ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๑ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางจิราวรรณ ศิริสมบัติ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๒ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวลลิตา สยังกูล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๓ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายอนุชา มะหะหมัด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๔ นักการภารโรง นายอ านาจ เกิดสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๕ นักการภารโรง นายนรินทร์ โส้สะหมัน นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๖ นักการภารโรง นายสากล พรหมอาวุธ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๗ นักการภารโรง นายภักดี สุวรรณ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖๘ นักการภารโรง นายสราวุธ ธุรกิจ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่1 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสุชาติ เอียดวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการกลาง นางสาววิมลลักษณ์ ศรีกระจ่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการกลาง นางผกาพันธุ์ เพชรทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางวิมล รัตนมุณี ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๑ นางขวัญชัย ศรีสุขช่วย ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นางกัลยา ขาวคง ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๒ นายบงการ เจริญชีพ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางสาวสุมาลี ฆงัมณี ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๓ นางฐิตาภรณ์ ณรงค์ฤทธิ์ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางระภีพรรณ์ บุญพันธ์ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๔ นางสาวชญาภา กระแสโรจน์ ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางสาวชนิดา มะลิเผือก ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๕ นางสาวฉัตรชนก สุขมล ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสาวประชิต ขาวพริก ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสาวจุฬาลักษณ์ มีบุญมาก ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางสาวธิดารัตย์ บุญวิจิตร ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๗ นางจุฑารัตน์ ถนอมกาย ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๘ นางสาวศิริพร ศรีทองเพิง ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๘ นายวิชัย เพ็ชรแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1    วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 2

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1    วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นางกรรณิการ์ มาศศรี ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่๙ นายสมศักด์ิ แสงจันทร์ ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางพัชรีย์ เพ็งจันทร์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวศิริวรรณ หนูเสน ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๔ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายจ านงค์ สุขเกษม ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๕ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาววรรดี อนุมาศ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๖ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวสุภาภรณ์ บุญสุวรรณ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๗ นักการภารโรง นายคธาวุธ วงศ์ชูเวช ภารโรง เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๘ นักการภารโรง นายไพบูลย์ เกษแก้ว ภารโรง เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง



หนา้ที ่1 จาก 3

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการกลาง นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการกลาง นายไชยยุทธ ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการกลาง นางอินทิรา เพ็ชร์ทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑ นางสาวศุภรัสมิ์ ทิพย์รัตน์ ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑ นางสาวจิตรา รัตนบุรี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๒ นายนราพงศ์ นพรัตน์ ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๘ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๒ นางยุพิน วาระเพียง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๓ นางเรวดี ครุฑทอง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๓ นางสุนิตย์ มณีวัฒนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๔ นางวิลัยจิตต์ จรูญรัตน์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๔ นางสิริพร ศรีระษา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๕ นางกัลธิดา ทองแป้น ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๕ นางศิริวรรณ ศรีสุข ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสาวหนึ่งฤทัย หมื่นรักษ์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๖ นางสาววริศรา รัตนสุภา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๗ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๗ นายพิษณุวัฒน์ ศรีเทพ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๘ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๗ นางโสภิต เหล่าธีรกาญจนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๙ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๘ นางสาวชุติมา ไสรัตน์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 3

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๘ นางสาวสมพิศ ศิลปธนู ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๑ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๙ นายวิสุทธิ์ รอดอยู่ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๒ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๙ นางสาวชนากานต์ คงแก้ว ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๓ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๐ นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๔ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๐ นางสุพรรณี เกิดสมมาตร ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๕ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางสาวพชรมณ บุญใส ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๑ นางวาสนา มากพงศ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๗ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๒ นางสาวชนัทดา เฉตาไพย ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๘ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑2 นางลมัย ชูภักดี ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๙ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางสาวปริญา ศิริวงศ์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๐ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑3 นางศศิรินทร์ โนนใหม่ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๑ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑๔ นางสาววลัยพร แซ่เตียว ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๒ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑4 นางบุษกร กรดแก้ว ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๓ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางวรรณฤดี วรพันธ์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๔ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบที ่๑5 นางเบญจวรรณ กิตติวัฒน์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๕ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวกันยา ตปนียากร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๖ กรรมการคุมสอบ ห้องสอบพิเศษ นางภคมน หลิววงศ์กร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๗ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางพุทธชาติ ทองอ่อน ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๘ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางอมรรัตน์ คีรีเพ็ชร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง



หนา้ที ่3 จาก 3

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่ 2/๒๕63  ลงวันที ่ 28  มกราคม  2563

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล   วันทีส่อบ :   4  มนีาคม  2563
แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล
๓๙ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวลาลินีย์ รัตนคช ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔๐ นักการภารโรง นายสุริยา กวีพันธ์ นักการ เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔๑ นักการภารโรง นายพีรพจน์ ปล้ืมมณี นักการ เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔๒ นักการภารโรง นายสุรศักด์ิ บุญช่วยรอด นักการ เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง








