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บัญชีแนบทายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ที่ 145/ 2560 ลงวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕60
************************************
สนามสอบโรงเรียนบานโนนขาม
หัวหนาสนามสอบ นางกรรณิการ เนียมชัยภูมิ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนขาม
กรรมการกลาง
1. นายสุรวิทย ลดาดก
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
2. นางณัฎฐิกา ชมผล
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาววิลาวัลย กรแกว
ครู โรงเรียนบานนานวล
2. นางสาวณัฐนิชา สายลุน
ครู โรงเรียนบานดอนมวย
หองสอบที่ 2
1. นางสาวจุฬาพร ธิอามาตย
ครู โรงเรียนบานนาสมบูรณ
2. นายอุทัย เจริญทัศน
ครู โรงเรียนบานอุดมสุข
หองสอบที่ 3
1. นางรัตติยา มหาราช
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
2. นางสาววรันธร ศรีโสพันธ
ครู โรงเรียนบานนาทุง
หองสอบที่ 4
1. นายสถาพร ออนศรี
ครู โรงเรียนบานนาทุง
2. นางสาวพิชญสุภา โทแสง
ครู โรงเรียนบานสุขสมบูรณ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายปฐมพงษ พรมเกษ
นักการภารโรง โรงเรียนบานโนนขาม
สนามสอบโรงเรียนบานคําครั่ง
หัวหนาสนามสอบ นายชัชวาล สมบูรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําครั่ง
กรรมการกลาง
๑. นางตตินุช สุภากรณ
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
๒. นางสุนีย หวังดี
ครู โรงเรียนบานคําครั่ง
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวมาลินี พรมทอง
ครู โรงเรียนบานคํานาแซง
2. นางทองปอน สรรศรี
ครู โรงเรียนบานแสนสุข
หองสอบที่ 2
1. นางสาวอุไรวรรณ รูปแกว
ครู โรงเรียนบานกุดประทาย
2. นางสาวสุภาวดี คณาพันธ
ครู โรงเรียนบานโนนขาม
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายคําเสี่ยน นาเจิมพลอย
ลูกจาง โรงเรียนบานคําครั่ง
/3.สนามสอบโรงเรียนบานยาง…
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3.

สนามสอบโรงเรียนบานยาง
หัวหนาสนามสอบ นายประพาส ศรีชัยบาล
ผูอํานวยการโรงเรียนบานยาง
กรรมการกลาง
1. นายปยะพงษ คําวิเชียร
ครู โรงเรียนบานยาง
2. นางสาวราตรี เจริญบุตร
ครู โรงเรียนบานยาง
3. นางพชรพรรณ จันทรปรีดา
ครู โรงเรียนบานยาง
4. นางจินตนา มะโฮง
ครู โรงเรียนบานยาง
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางเสงี่ยม ประเสริฐสังข
ครู โรงเรียนบานโนนหลี่
2. นายอธิวัฒน บังศรี
ครู โรงเรียนบานโนนสมบูรณ
หองสอบที่ 2
1. นางวิยะดา พรมกอง
ครู โรงเรียนบานโพธิ์สงา
2. นางสาวสิริพร วงศขันธ
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
หองสอบที่ 3
1. นางนงรักษ วัชราภรณ
ครู โรงเรียนบานนาแก
2. นางสาวพรศิริรักษ แกวพิทักษ
ครู โรงเรียนบานสวนสวรรค
หองสอบที่ 4
1. นายบุตรดี วงศมาลี
ครู โรงเรียนบานนาแก
2. นางทิตยา บุญศรี
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
หองสอบที่ 5
1. นางพนอมศิริวรรณ สัตธรรม
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
2. นางสาวยุพิน จันที
ครู โรงเรียนสมสะอาดสวนฝาย
หองสอบที่ 6
1. นางสาวสุรีรัตน อิฐรัตน
ครู โรงเรียนบานมวงนาดี
2. นางเพลินพิศ ฉลวยแสง
ครู โรงเรียนบานโนนสนาม
หองสอบที่ 7
1. นางจุรีพร เสารแกว
ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
2. นางดาริกา วงศคําจันทร
ครู โรงเรียนบานโนนสนาม
หองสอบที่ 8
1. นางสาวสุบรรณ หอมหวน
ครู โรงเรียนบานทาหลวงนาคํา
2. นายอาจินต พรมตา
ครู โรงเรียนบานวารีอุดม
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายสุนทร กานแกว
นักการภารโรง โรงเรียนบานยาง
2. นายอํานาจ สอนลัทธิพัน
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานยาง
/4.สนามสอบโรงเรียนบานนากระแซง...
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4.

สนามสอบโรงเรียนบานนากระแซง
หัวหนาสนามสอบ นายรัฐพล สาธร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการกลาง
1. นางเสริมศรี แสนสุข
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
2. นางสุพิณญา เหล็กเพ็ชร
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
3. นายประเสริฐ สุวรรณพรหม
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
4. นางบุญดา สายเสมา
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายศุภกิจ สาธุจรัญ
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
2. นางสาวนิลุบล พลศรี
ครู โรงเรียนบานนาสวง
หองสอบที่ 2
1. นางสุทธวดี พงษอนันท
ครู โรงเรียนบานนาเจริญ
2. นางสาวณภัสสรณ บุญพิทักษ
ครู โรงเรียนบานนาสวง
หองสอบที่ 3
1. นายสวัสดิ์ หยาดทอง
ครู โรงเรียนบานมวงโนนกระแต
2. นางสาวอัญชลี รากวงศ
ครู โรงเรียนบานนาหวยแคน
หองสอบที่ 4
1. นางสาวสมหมาย ทามณี
ครู โรงเรียนบานมวงโนนกระแต
2. นางสาวกานณิษนันท ศรีสุระวรานันท
ครู โรงเรียนบานนาเจริญ
หองสอบที่ 5
1. นางสาวสุภาพรรณ พรหมจมร
ครู โรงเรียนบานปาโมง
2. นางสาวคริสมาศ วงษมาเกษ
ครู โรงเรียนบานเสาเลา
หองสอบที่ 6
1. นางสาวพัชรินทร ณ เชียงใหม
ครู โรงเรียนบานปาโมง
2. นางอุไร ศรีดางาม
ครู โรงเรียนบานเสาเลา
หองสอบที่ 7
1. นางสาวนาตยา มุกดากุล
ครู โรงเรียนบานโนนจิก
2. นางพุฒวรรณา แสงหอย
ครู โรงเรียนบานโนนคอ
หองสอบที่ 8
1. วาที่ ร.ต.หญิง จําปา บุญวงศ
ครู โรงเรียนบานหองคํา
2. นางสาวเจณิศฎา ฉิมวงศ
ครู โรงเรียนบานโนนคอ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายบุญนอม ชมทอง
นักการภารโรง โรงเรียนบานนากระแซง
2. นางสาวเสาวลักษณ สุวรรณพรหม นักการภารโรง โรงเรียนบานนากระแซง
/5.สนามสอบโรงเรียนบานหนองแสง...
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5.

สนามสอบโรงเรียนบานหนองแสง
หัวหนาสนามสอบ นายสมบัติ บุญศิริ
กรรมการกลาง
๑. นายวิทยา โลมากาล
๒. นายวิระ พิลาโสภา
3. นางจุลี สาลี
5. นายวิจิตร ผลดก
5. นางปทมวรรณ วิโรจนอุไรเรือง
6. นายรักษพงษ บุญศิริ
7. นายรักศักดิ์ งอนสวาง
8. นางลินดา สุธรรมมา
9. นางศิริลักษณ ประทุมมา
10.นางสาวเปรมฤดี ชัยรัตนวานิช
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางอรทัย เถาวโท
2. นางสาวนันทกา คารัมย
หองสอบที่ 2
1. นางศศิธร ศิริโคตร
2. นายสุริยันห นะวะพิศ
หองสอบที่ 3
1. นางสาววัชรี ออนละมุน
2. นางสาวณภัชนันท มัครินทรศิริ
หองสอบที่ 4
1. นางสาววัฒนา ทาหาญ
2. นางสาวประกายวรรณ ขุมคํา
หองสอบที่ 5
1. นางสาวหทัยกาญจน สายศิลป
2. นางสาวสุธาสินี บุญคั่ง
หองสอบที่ 6
1. นางบุญยาภรณ ศรไชย
2. นางสาวสงา ขาววงศ
หองสอบที่ 7
1. นางรัตนภา หวังสุข
2. นางสาวลําพันธ ภูเขาทอง
หองสอบที่ 8
1. นางสาวลัดดา กรอบมุข
2. นางสาวอรวรรณ พันธวงศ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครุ โรงเรียนบานบัวทอง
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวทอง
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานกลาง
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
/หองสอบที่ 9…
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หองสอบที่ 9
1. นางสุจิตตา มุทาพร
2. นางสาวจิราพร บุญพัง
หองสอบที่ 10
1. นางสาวปณิตา ยวนขันธ
2. นางสาวจรรยารักษ ศรีเสมอ
หองสอบที่ 11
1. นางวิไลศิลป พรมกอง
2. นางโชติกา ทาวอนนท
หองสอบที่ 12
1. นางวาสนา เนตรสาร
2. นางปยวรรณ จันทรพวง
หองสอบที่ 13
1. นางศิริภัสร เปยมสติ
2. นางสาวธนิดา จูมลี
หองสอบที่ 14
1. นางสาวมะลิ โคคํา
2. นางดวงเดือน นาคทรัพย
หองสอบที่ 15
1. นายสุรศักดิ์ วรรณดัด
2. นางสาวจุฬาลักษณ วิจิตรเชื้อ
หองสอบที่ 16
1. นายวชิระ วุฒิเสลา
2. นางปยะวรรณ วงศปุระเชษฐ
หองสอบที่ 17
1. นางสาวรฤทัย พิมพรัตน
2. นายธนพล ภูผิวขํา
หองสอบที่ 18
1. นางชนัชชญา ไชยหงษคํา
2. นายวีระพงศ ทองโส
หองสอบที่ 19
1. นางอุไร กําทอง
2. นางดาวเรือง ทองโส
หองสอบที่ 20
1. นางระมัย ทองอนันต
2. นางวิไลวรรณ ศรีกุล
หองสอบที่ 21
1. นายสุนทร ทองเย็น
2. นางนันธิกาญจน ภามาศ

ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
ครู โรงเรียนบานโนนแฝก
ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
ครู โรงเรียนบานโนนแฝก
ครู โรงเรียนบานหมากมาย
ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา
ครู โรงเรียนบานหมากมาย
ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา
ครู โรงเรียนบานหมากหมาย
ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา
ครู โรงเรียนบานบัวเทียม
ครู โรงเรียนประชานุเคราะหศึกษา
ครู โรงเรียนดํารงสินสงเคราะห
ครู โรงเรียนบานหนองสนม
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานราษฎรสามัคคี
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานนาเลิง
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานนาเลิง
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานนาเลิง
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานหนองสนม
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานหนองสนม
/หองสอบที่ 22...
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หองสอบที่ 22
1. นางอนงค ทองเย็น
2. นางฐปะนีย บุราไกร
หองสอบที่ 23
1. นางอัจฉรา ภาษีทํา
2. นางสาวจารุณี ออนละมุน
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายธีรพล มิ่งบุญ
2. นายสุตัน ฉัตรสุวรรณ
3. นายคมสันต ประมาโส
6.

ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานหนองสนม
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานกลาง
นักการภารโรง โรงเรียนบานหนองแสง
นักการภารโรง โรงเรียนบานหนองแสง
นักการภารโรง โรงเรียนบานหนองแสง

สนามสอบโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
หัวหนาสนามสอบ นายเชิดศักดิ์ ทาสมบรูณ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการกลาง
1. นางจินตนา ชินทะวัน
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
2. นางชนกนันท ชัฎขันธกิจ
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
3. นางเพชรสมร คะมาปะเต
ครู โรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายสมบูรณ ไชยบุญทัน
ครู โรงเรียนบานยาง
2. นางสาวบุษราคัม คําใส
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
หองสอบที่ 2
1. นายจรัล สารีพันธ
ครู โรงเรียนบานแกง
2. นางประภาพร คนขยัน
ครู โรงเรียนบานยาง
หองสอบที่ 3
1. นายคงเดช อภิชาตสัตตบุษย
ครู โรงเรียนบานโพนดวน
2. นางมะลิวรรณ อรรคคํา
ครู โรงเรียนบานแกง
หองสอบที่ 4
1. นายวินัย ดอกดวง
ครู โรงเรียนบานประหูต
2. นางเบญญาภา สารีพันธ
ครู โรงเรียนบานไฮตาก
หองสอบที่ 5
1. นายอุดร ฮามสมพันธ
ครู โรงเรียนบานโนนแคน
2. นางวิยะดา คําภาทู
ครู โรงเรียนบานโนนกาเร็น
หองสอบที่ 6
1. นายวราวุธ อําไพ
ครู โรงเรียนบานโนนแคน
2. นายอภิศักดิ์ สุขชวย
ครู โรงเรียนบานโพธิ์ไทร
หองสอบที่ 7
1. นายนรินทร บุญสนิท
ครู โรงเรียนบานโพนดวน
2. นายวัชรินทร ภักดี
ครู โรงเรียนบานคําสําราญ
/นักการภารโรง...
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นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายจิรวัฒน สิมพันธ
7.

8.

สนามสอบโรงเรียนบานนาสวง
หัวหนาสนามสอบ นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
กรรมการกลาง
1. นางสุขจร เทพพิทักษ
2. นางสุธาทิพย คณาพันธ
3. นางรจนา จําปา
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายศักดา พยารัตน
2. นางสาวรัตนาภรณ สุทธิกรม
หองสอบที่ 2
1. นางนวลจันทร บุญเฉลียว
2. นายไพโรจน เชิดชัย
หองสอบที่ 3
1. นายธีระพล สุตคาน
2. นางณัชธิชา แสนยะมูล
หองสอบที่ 4
1. นางสาวรจนพร คูณผล
2. นายธนชาติ บาตสุวรรณ
หองสอบที่ 5
1. นายวิรัตน บุญใหญ
2. นางสิริยาภรณ ษรเสวี
หองสอบที่ 6
1. นายวีระพันธ เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสุกัญญา จารักษ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายสุนทร คันที
สนามสอบโรงเรียนบานเม็กใหญ
หัวหนาสนามสอบ นายชีวิน บุญถม
กรรมการกลาง
1. นางประภาพร พวงพุฒ
2. นางวิลาวัลย ศรมณี
3. นางสาวรุงทิพย ทํานุ
4. นางเสาวภัท แกนการ

นักการภารโรงโรงเรียนบานทาโพธิ์ศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาสวง
ครู โรงเรียนบานนาสวง
ครู โรงเรียนบานนาสวง
ครู โรงเรียนบานนาสวง
ครู โรงเรียนบานดอนกลาง
ครู โรงเรียนบานหมอทอง
ครู โรงเรียนบานหนองเงินฮอย
ครู โรงเรียนบานบัวเจริญ
ครู โรงเรียนบานเตย
ครู โรงเรียนบานทุงเทิง
ครู โรงเรียนพิชัยศึกษา
ครู โรงเรียนบานสวางโนนทอง
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
ครู โรงเรียนบานนากระแซง
ครู โรงเรียนบานโนน
ครู โรงเรียนบานหนองไฮ
นักการภารโรง โรงเรียนบานนาสวง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กใหญ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
ครู โรงเรียนบานเม็กใหญ
/กรรมการคุมสอบ...
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กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายสุริยา ศรีลาโท
2. นางรัชนี วุฒิเสลา
หองสอบที่ 2
1. นายวิเศษสิทธิ์ ปรัสพันธ
2. นางวิจิตรา จําปาศรี
หองสอบที่ 3
1. นางมณีพร สิงหผง
2. นางมณีรัตน เส็งสมวงค
หองสอบที่ 4
1. นางดวงเดือน บุตตะ
2. นางวาสนา สุทโธ
หองสอบที่ 5
1. นางชูศรี นาคภู
2. นางอรทัย ชินาภาษ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายนิรันดร เจียระกุล
9.

สนามสอบโรงเรียนบานบัวงาม
หัวหนาสนามสอบ นางจิรัญญา จันทนา
กรรมการกลาง
1. นางดวงใจ นันตะเสน
2. นางจริญญา พนภัย
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางธิดารัตน ดอกไม
2. นางสุภาวดี สุดสุข
หองสอบที่ 2
1. นางตรีรินทร ธนภิรมยอังกูร
2. นายชํานาญ แสนชาติ
หองสอบที่ 3
1. นายอิทธิพล เปนมงคล
2. นางบุษกร จินามณี
หองสอบที่ 4
1. นายมงคล พรมวันนา
2. นางพิมพพิชชา วีระพงษ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายบุญสง ปรือทอง

ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
ครู โรงเรียนบานแขมเจริญ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนบานหนองสําราญ
ครู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
ครู โรงเรียนเวตวันวิทยา
ครู โรงเรียนเมืองเดช
นักการภารโรง โรงเรียนบานเม็กใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนบานบัวงาม
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ครู โรงเรียนบานประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองยาว
ครู โรงเรียนบานประชาสามัคคี
ครู โรงเรียนบานหนองแสง
ครู โรงเรียนบานสมสะอาด
ครู โรงเรียนดํารงสินอุทิศ
ครู โรงเรียนบานสมสะอาด
นักการภารโรง โรงเรียนบานบัวงาม
/10.สนามสอบโรงเรียนบานแกงสมบูรณ...
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10. สนามสอบโรงเรียนบานแกงสมบูรณ
หัวหนาสนามสอบ นายจงกล ชูเนตร
กรรมการกลาง
1. นายศุภชัย ศรีคะเณย
2. นางสาวรัศมี แกวโมกข
3. นางสาวรัฐฎนสิริ อุดมวรรณ
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายมนูญ คําพันธ
2. นายสุวรรณชัย บุงทอง
หองสอบที่ 2
1. นายนิสันต จันเทพา
2. นายอิทธิพล ไชยโกฎิ
หองสอบที่ 3
1. นางสาวอรทัย กาญจนรักษ
2. นายโกเมฆ พรมเกษ
หองสอบที่ 4
1. นายศิริพงษ ชบาศรี
2. นางสาววรรณภา แกวเนตร
หองสอบที่ 5
1. นายศราวุฒิ โชคเหมาะ
2. นางสาวกัลยา แฝงละโคก
หองสอบที่ 6
1. นางสาวชัญญาพร วรรหา
2. นายฉกาจ นนทศิริ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายสม บุญกวาง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงสมบูรณ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานแกงสมบูรณ
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
ครู โรงเรียนบานปาเตี้ย
ครู โรงเรียนบานหวยปอ
ครู โรงเรียนบานโนนหุง
ครู โรงเรียนบานหนองแสงเจริญพัฒนา
ครู โรงเรียนบานปาสน
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
ครู โรงเรียนบานหัวแข
ครู โรงเรียนบานโนนบากมิตรภาพที่ 83
ครู โรงเรียนบานโนนนอย
ครู โรงเรียนบานหลักปายประชานุเคราะห
ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
นักการภารโรง โรงเรียนบานแกงสมบูรณ

11. สนามสอบโรงเรียนบานหวยทราย
หัวหนาสนามสอบ นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการกลาง
1. นางปาลิตา เปรยรัตน
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
2. นางสาวรัชดา การกลา
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
3. นายวุฒิเดช หมายมั่น
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายแสวง พาละพันธ
ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ
2. นางลันดร โมขศักดิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
/หองสอบที่ 2...
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หองสอบที่ 2
1. นายเข็มทอง บุญศรี
2. นางลําธาร ปาปะสา
หองสอบที่ 3
1. นายคําเภา ปาปะสา
2. นางอรทัย พรหมวงศ
หองสอบที่ 4
1. นายวีระวัฒิ โคตรถา
2. นางขวัญใจ วงษาเสนา
หองสอบที่ 5
1. นายสมศักดิ์ สุดเต
2. นายอดุลยศิษย ทองหลอ
หองสอบที่ 6
1. นายพิรุณศักดิ์ มหานิติพงษ
2. นายชุมพล อาจพันธ
หองสอบที่ 7
1. นายวารี บุปผา
2. นายไพบูลย แสงบุญ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายเขียน มนัส

ครู โรงเรียนบานหาดทรายคูณ
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
ครู โรงเรียนบานนาแคน
ครู โรงเรียนบานโนนเขืองจงเจริญ
ครู โรงเรียนบานนาแคน
ครู โรงเรียนบานแมด
ครู โรงเรียนบานดอนโจด
ครู โรงเรียนบานแมด
ครู โรงเรียนบานโนนกาหลงนอย
นักการภารโรง โรงเรียนบานหวยทราย

12. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
หัวหนาสนามสอบ นายพงศวิทย ถูระวรรณ
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการกลาง
๑. นายสายัณห อุดรพูล
รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
๒. นางหนูพิน สุนา
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
๓. นายสืบศักดิ์ ลอมวงศ
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
๔. นางพงษพิธ แสนมีมา
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
๕. นายเอกภพ บุรินทรรักษ
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
๖. นางนรินทรรัตน ลอมวงศ
ครู โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายชินภูธิป นามปญญา
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
2. นางแพรวพันธ ลีลาศิริ
ครู โรงเรียนบานบก
หองสอบที่ 2
1. นายประวัติ ปญญา
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
2. นางสาวธารทิพย สุภรัมย
ครู โรงเรียนบานบก
หองสอบที่ 3
1. นางสาวพิชาพร คลายพยัฆ
ครู โรงเรียนบานบก
2. นายอิสระพงษ ผลรักษ
ครู โรงเรียนบานหนองแปก
/หองสอบที่ 4…
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หองสอบที่ 4
1. นางพัชรินทร พูลเพิ่ม
2. นายถิรยุทธ สาทําโล
หองสอบที่ 5
1. นางสาวสําอาง บัวสด
2. นายประยุทธ ยะราช
หองสอบที่ 6
1. นางสาวพิชชาพร นามบุรี
2. นายประยูร ปราบจันดี
หองสอบที่ 7
1. นางบุปผา จําปาทอง
2. นายยืนยง หงษจันทร
หองสอบที่ 8
1. นางสาวอนุสรา วงศหมั้น
2. นายวิกรมาทิตย ภูจอมดาว
หองสอบที่ 9
1. นายสมาธิ พลหงส
2. นางราตรี พูลเพิ่ม
หองสอบที่ 10
1. นางกาญจนา อ่ําศรี
2. นายทินพัฒษ ศิริโท
หองสอบที่ 11
1. นายพงคศักดิ์ พูลเพิ่ม
2. นางสาวดวงพร ประเสริฐ
หองสอบที่ 12
1. จาโทศุภชัย ประถมยา
2. นายสุพงศ ผาสุก
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายตอย สุมา
๒. นายคงฤทธิ์ วรสันต

ครู โรงเรียนบานแกงสวาง
ครู โรงเรียนบานหนองแปก
ครู โรงเรียนบานเกากลาง
ครู โรงเรียนบานหนองแปก
ครู โรงเรียนบานสรางหอม
ครู โรงเรียนบานหวยขา
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบานหนองเม็ก
ครู โรงเรียนบานหนองแปน
ครู โรงเรียนบานคําบาก
ครู โรงเรียนบานหวยขา
ครู โรงเรียนบานแกงสมบูรณ
ครู โรงเรียนบานคําบาก
ครู โรงเรียนบานหนองแปน
ครู โรงเรียนบานหนองแปก
ครู โรงเรียนบานสรางหอม
นักการภารโรง โรงเรียนบานโนนหุง
นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก

13. สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
หัวหนาสนามสอบ นายทองคํา สําราญจิตร
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
กรรมการกลาง
1. นายประเสริฐ สอนสา
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
2. นางทรัพย สยามล
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
3. นางมัลลิกา คําพาแกว
ครู โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์
/กรรมการคุมสอบ...
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กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายวีระศักดิ์ หงษทอง
2. นางสาวยิ่งลักษณ ผลาผล
หองสอบที่ 2
1. นายสนั่น ศรีงาม
2. นางบุญรอง ทาสมบูรณ
หองสอบที่ 3
1. นายสรายุทธ แดงโสภา
2. นางมุกดา ครองบุญ
หองสอบที่ 4
1. นายวารี คําคูณ
2. นางโศภิษฐตรา แกนจันทร
หองสอบที่ 5
1. นายสันติ สุภาพันธ
2. นายณัฐพงษ แกวลี
หองสอบที่ 6
1. นายพิสิษฐ อบบุญ
2. นายสุบรรณ ศรีงาม
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นางพูลสุข ดวงประภา

ครู โรงเรียนบานโนนคอ
ครู โรงเรียนบานโนนเลียง
ครู โรงเรียนบานหนองมวง
ครู โรงเรียนบานอุดมชาติ
ครู โรงเรียนบานสมพรรัตน
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
ครู โรงเรียนบานหนองยู
ครู โรงเรียนบานนาโดม
ครู โรงเรียนบานโนนหมากเดือย
ครู โรงเรียนบานสรางมวงสมเสี้ยว
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
ครู โรงเรียนบานโนนจิก
นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบานนาโพธิ์

14. สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
หัวหนาสนามสอบ ส.ต.ต.ประภาส ลอดคูบอน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการกลาง
๑. นายวิฑูรย ลาสิงห
รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
๒. นางลักขณา ไพรพาลี
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
๓. นางปวินดา กงเงิน
ครู โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวทิยาพร จันทะวี
ครู โรงเรียนบานคอแลน
2. นายวุฒิเดช หมายมั่น
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
หองสอบที่ 2
1. นายจงรัก สุดชัย
ครู โรงเรียนบานคอแลน
2. นางสาวณัฐธิดา ภาเรือง
ครู โรงเรียนบานหวยทราย
หองสอบที่ 3
1. นางดํารง พรหมวงศ
ครู โรงเรียนบานดงเมย
2. ส.ต.ต.วิทยา สิงหจันทร
ครู โรงเรียน ตชด.ศ.ดร.เนวินสคริมชอรว
/หองสอบที่ 4…
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หองสอบที่ 4
1. สิบเอกวสันต ศรีสุข
2. นางสาวขวัญใจ จําศรี
หองสอบที่ 5
1. นางสาวประภาพร ปนัดสาโก
2. นายอรุณพงษ บุญศรี
หองสอบที่ 6
1. นางสาวอภิญญา พละสุข
2. นายศราวุธ อาจพันธ
หองสอบที่ 7
1. นายสุธีรพันธ โหอุทัย
2. นางสาวสุจิตรา พรานไพร
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายเนย รําไพ
15. สนามสอบโรงเรียนบานคําบอน
หัวหนาสนามสอบ นางทองปาน สารวัน
กรรมการกลาง
1. นางรัตนพร รุกขะวัน
2. นางสาวขันทอง โคตรบัณฑิต
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางมณีวรรณ อติชาติสัตตบุษย
2. นายเกษม บุญผัด
หองสอบที่ 2
1. นางนงคราญ รุงเรือง
2. นายรัตนา อบแกว
หองสอบที่ 3
1. นางสาวพรวิไล แสนศรี
2. นายสมภพ แสงสุกวาว
หองสอบที่ 4
1. นางศักดิ์สุดา สุริยะโนนล
2. นางสุดาวรรณ สุวรรณราช
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายชัยวัฒน ดอกกุลบุตร

ครู โรงเรียนบานโนนสําราญ
ครู โรงเรียนบานแกงยาง
ครู โรงเรียนบานโนนสําราญ
ครู โรงเรียนบานขอนแปน
ครู โรงเรียนบานปาแขมหนองเรือ
ครู โรงเรียนบานหนองบัว
ครู โรงเรียนบานปาแขมหนองเรือ
ครู โรงเรียนบานหนองกบ
นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบานหนองสะโน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคําบอน
ครู โรงเรียนบานคําบอน
ครู โรงเรียนบานคําบอน
ครู โรงเรียนบานบุงคํา
ครู โรงเรียนบานคําอุดม
ครู โรงเรียนบานบุงคํา
ครู โรงเรียนบานฝงเพ
ครู โรงเรียนบานคุมแสนชะนี
ครู โรงเรียนบานมวง
ครู โรงเรียนบานตบหู
ครู โรงเรียนบานแกงขอ
นักการภารโรง โรงเรียนบานคําบอน
/16.สนามสอบโรงเรียนบานโนนวาน...

~ 14 ~
16. สนามสอบโรงเรียนบานโนนวาน
หัวหนาสนามสอบ นายถาวร เสนคําสอน
กรรมการกลาง
1. นายนิยม ทองเฟอง
2. นางสาวฐานุมาศญิ์
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายสุขสันต ลุนบุดดา
2. นางสาวเสาวนีย พรหมทา
หองสอบที่ 2
1. นางกอปพร รุจิวิทยานนท
2. นางสาวมนัสนันท บุญไพโรจน
หองสอบที่ 3
1. นางสาวบุญญิกา บัวงาม
2. นายพรชัย ขุมคํา
หองสอบที่ 4
1. นางสาวทักษอร จันทรดี
2. นางสุจิตรา จันทะเสน
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายพงศธร ผองใส

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโนนวาน
ครู โรงเรียนบานโนนวาน
ครู โรงเรียนบานโนนวาน
ครู โรงเรียนบานโคกนอย
ครู โรงเรียนบานโคกนอย
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
ครู โรงเรียนบานคําบอน
ครู โรงเรียนบานคําบอน
ครู โรงเรียนบานทุงเงินโนนเจริญ
ครู โรงเรียนบานดอนยาว
ครู โรงเรียนชุมชนบานโนนแดง
นักการภารโรง โรงเรียนบานโนนวาน

17. สนามสอบโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
หัวหนาสนามสอบ นายประลอง ฉิมงาม
ผูอํานวยการโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการกลาง
๑. นายจิรชัย แสไพศาล
รองผูอํานวยการโรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
๒. นางรจนา นิยม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมถ)
๓. นางจันที ภาษาพรม
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมถ)
๔. นายประดิภาส นิสา
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมถ)
๕. นางสาวสุพินดา ศรีคะเนย
ครู โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวนิสากร ตาโรจน
ครู โรงเรียนบานทุงเพียง
2. นายสุพัฒนพงศ สารผล
ครู โรงเรียนบานกวางดีด
หองสอบที่ 2
1. นางสาวมลฤดี ศรีสานต
ครู โรงเรียนบานโพนแอวขัน
2. นางอรุณวรรณ ไชยศาสตร
ครู โรงเรียนบานปากาว
หองสอบที่ 3
1. นายพะพล นันโท
ครู โรงเรียนบานคํามวง
2. นางสาวธนัญชญา นาโพธิ์
ครู โรงเรียนบานโนนคูณแสนสุข
/หองสอบที่ 4…
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หองสอบที่ 4
1. นางรัตนา วงศศรีแกว
2. นางสาวจันทิมา พูลเพิ่ม
หองสอบที่ 5
1. นางวิมลศิริ รําไพ
2. นางสาวพรรณธิดา สงเสริม
หองสอบที่ 6
1. นางสาวอภิชญา นวลตา
2. นางนันทนา บัวแกว
หองสอบที่ 7
1. นางรัชนีย สีมาคํา
2. นางสาวสุกฤตา ทารินทร
หองสอบที่ 8
1. นางจรรยา บุญลน
2. นางสาวเบญจมาศ วงคโหงน
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายสุริยา สุทธัง
๒. นางสาวรวินทรสา สายสุพรรณ

ครู โรงเรียนบานโสกแสง
ครู โรงเรียนบานปากาว
ครู โรงเรียนบานดอนชัยชนะ
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
ครู โรงเรียนบานดอนชัยชนะ
ครู โรงเรียนบานโนนบก
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
ครู โรงเรียนบานโนนบก
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
ลูกจาง โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)
เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ)

18. สนามสอบโรงเรียนบานโคกเทียม
หัวหนาสนามสอบ นายบุญธรรม จําปาแดง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเทียม
กรรมการกลาง
1. นางสาวพรรณธิดา สงเสริม
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
2. นางศิริรัตน สารเสนา
ครู โรงเรียนบานโคกเทียม
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวกนกลดา เสียงใส
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
2. นางบังเกิด ฟองน้ํา
ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
หองสอบที่ 2
1. นางอมรรัตน สังสถิต
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
2. นางสาวปริญญา พันธวิไล
ครู โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
หองสอบที่ 3
1. นางทิพเนตร อนุภักดิ์
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
2. นางสังวาล สุวรรณนาคะ
ครู โรงเรียนผอบ ณ นคร 2
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายสนั่น นามธรรม
นักการภารโรง โรงเรียนบานโคกเทียม
/19.สนามสอบโรงเรียนบานโสกแสง...
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19. สนามสอบโรงเรียนบานโสกแสง
หัวหนาสนามสอบ นายสมัย บุญสุข
กรรมการกลาง
1. นายไพศิลป วงศศรีแกว
2. นางสาวไพรวรรณ โอษฐิเวช
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวัชชิดาภรณ ฉิมงาม
2. นางสาวนันธิยา สุภากรณ
หองสอบที่ 2
1. นางปราณี มนัสโส
2. นางสาวขวัญขาว รุงโรจน
หองสอบที่ 3
1. นางเยาวรินทร ทองยอม
2. นางสาวสุกัญญา แกวศรี
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายสมชาย ณะโส
20. สนามสอบโรงเรียนบานเกาขาม
หัวหนาสนามสอบ นายอรุณ บุญวรรณ
กรรมการกลาง
1. วาที่ ร.ต.ปญญา เชื้อชัย
2. นางศุภารักษ กองกูล
3. นางสาวพรชนก สาระ
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นายเอกภาวิน แจมจันทร
2. นางสาววิภา แกววงษา
หองสอบที่ 2
1. ส.ต.ต.พงษยุคล พิมพรัตน
2. นางสาวแกวลัดดา ยอดคํามี
หองสอบที่ 3
1. นายธงชัย อัจฉฤกษ
2. นางสาวอุไรวรรณ วังสาลุน
หองสอบที่ 4
1. นายสมเกียรติ มุขมนตรี
2. นางสุจิตรา เชื้อไชย
หองสอบที่ 5
1. นางสาวศรัญยาพัธน พวงพันธ
2. นางปภาวรินทร ชนะมี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโสกแสง
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
ครู โรงเรียนบานโสกแสง
ครู โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ)
ครู โรงเรียนบานดงขวางคําโทน
ครู โรงเรียนผอบ ณ นคร 2
ครู โรงเรียนบานทากอ
ครู โรงเรียนบานทากอ
ครู โรงเรียนบานโคกใหญ
นักการภารโรง โรงเรียนบานโสกแสง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาขาม
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาขาม
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
ครู โรงเรียนบานโนนสวาง
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียน ต.ช.ด. บานคําสะอาด
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียนบานดงกระชู
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียนบานยางใหญ
ครู โรงเรียนบานเปอย
ครู โรงเรียนบานยางใหญ
ครู โรงเรียน ต.ช.ด. บานเกษตรสมบูรณ
/หองสอบที่ 6…
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หองสอบที่ 6
1. นางสาวเบญจพร คูณสวัสดิ์
2. นางสาวมยุรฉัตร จันทสิงห
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายบุญมี เสนานนท
21. สนามสอบโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
หัวหนาสนามสอบ นายสุพล ทิพยสุข
กรรมการกลาง
1. นางนิตยา สุทธิประภา
2. นางสาวธิติมา ประธาน
3. นางสาวขวัญเรือน จโรจร
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางราตรี บั้งทอง
2. นางสาวพรพิลัย ทําบุญ
หองสอบที่ 2
1. นางวราภรณ แสงเดือน
2. นางอาวัชฎา สมบัติ
หองสอบที่ 3
1. นางสาวปรียาภา รัตนาวรชัย
2. นางศิริวัลย เลิศอุดม
หองสอบที่ 4
1. นางสาวพิสมัย มุสิกวัน
2. นางศรีอํานวย เหลาศรี
หองสอบที่ 5
1. นางสาวณัฐนี วรบุตร
2. นางนภาพร คะณะพันธ
หองสอบที่ 6
1. นางสาวพีระยา ฉลูศรี
2. นางสุภาพร วิลามาศ
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายสุพัฒนพงศ สุวรรณชะรา

ครู โรงเรียนบานยางใหญ
ครู โรงเรียนบานแกงโตน
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
รองผูอํานวยการ โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
ครู โรงเรียนบานโนนสูงโนนโฮมวิทยา
ครู โรงเรียนชุมชนบานปลาขาว
ครู โรงเรียนบานคํากลาง
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
ครู โรงเรียนบานโนนสูงโนนโฮมวิทยา
ครู โรงเรียนบานเกาขาม
ครู โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบานโนนปาเลา
ครู โรงเรียนบานหนองทัพ
ครู โรงเรียนบานยางกลาง
ครู โรงเรียนบานหนองทัพ
ครู โรงเรียนบานหนองคู
นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบานบุเปอย

22. สนามสอบโรงเรียนบานจันลา
หัวหนาสนามสอบ นายชาติชาย แกวศรี
ผูอํานวยการโรงเรียนบานจันลา
กรรมการกลาง
1. นายพรชัย เกตุทองดี
ครู โรงเรียนบานจันลา
2. นายจํารัส พลพวก
ครู โรงเรียนบานจันลา
3. นางสาวเนตรชนก บรรหาร
ครู โรงเรียนบานจันลา
/กรรมการคุมสอบ...
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กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางกนกลักษณ ทัดเทียม
2. นางสาวสุภาวดี คงคาพันธ
หองสอบที่ 2
1. นางธนภร สายพันธ
2. นางสาวอัญชลี เกษสุพงษ
หองสอบที่ 3
1. นายวีระยุทธ กุมพันธ
2. นางสายสวาท วงศเพ็ญ
หองสอบที่ 4
1. นายธาตรี ชินาภาษ
2. นางจันทรเพ็ญ ละมัย
หองสอบที่ 5
1. นางสาวประภาพร นอยวรรณะ
2. นางอภัสศรี เครือแกว
หองสอบที่ 6
1. นายชรินทร วิชาชัย
2. นางสาวจิตรา พันธุพวง
หองสอบที่ 7
1. นางสาวนิภา ฉวีนวน
2. นายธนวัฒน มีศรี
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายเฮือง บุญยสิทธิ์
23. สนามสอบโรงเรียนน้ํายืน
หัวหนาสนามสอบ นายไสว วงศสาลี
กรรมการกลาง
1. นายไสว บุตรวงศ
2. นางอัจฉรา วงศสาลี
3. นายชุมพล วงศละกุล
4. นางสาวณพิชญา เหลาสิงห
5. นางสาววรางคณา แผนผา
6. นางกาญจนาภรณ ใจทัด
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวกัลยณัฐ ผารินันท
2. นางศศิธร มณีพงษ

ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
ครู โรงเรียนอนุบาลน้ํายืน
ครู โรงเรียนเจริญศึกษา
ครู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา
ครู โรงเรียนบานนาสามัคคี
ครู โรงเรียนบานดวน
ครู โรงเรียนบานซําหวาย
ครู โรงเรียนบานดวน
ครู โรงเรียนบานหวยแกว
ครู โรงเรียนบานตาโม
ครู โรงเรียนบานโซง
ครู โรงเรียนบานคอ
ครู โรงเรียนบานโซง
ครู โรงเรียนบานหนองเทา
นักการภารโรง โรงเรียนบานจันลา
ผูอํานวยการโรงเรียนน้ํายืน
รองผูอํานวยการโรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนน้ํายืน
ครู โรงเรียนบานตายอย
ครู โรงเรียนบานแปดอุม
/หองสอบที่ 2…
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หองสอบที่ 2
1. นายบัณฑิต ทองเทพ
2. นางสาววิจิตรา วิรัตนนันท
หองสอบที่ 3
1. นางลําไย คูณสุข
2. นายถาวร ราศี
หองสอบที่ 4
1. นายประมวล พละวงศ
2. นางสาวอาภาภรณ ภูศรี
หองสอบที่ 5
1. นางสาวภัชดาภรณ สิงหคํา
2. นางจิตตรา กลิ่นจันทร
หองสอบที่ 6
1. นายจิรวัฒน หารไชย
2. นางสาวณัฐนันท คะนา
หองสอบที่ 7
1. นางสาวจุฑามาศ เดยะดี
2. นายการณุภู แกวเขียว
หองสอบที่ 8
1. นางสาวชลธิดา บํารุง
2. นางบัณฑิดา ลายประจักษ
หองสอบที่ 9
1. นายประมุข เกษมสุข
2. นางสาวแดนพร วะลิวงศ
หองสอบที่ 10
1. นางสาวเดือนเพ็ญ สุดสงสาร
2. ส.ต.ต. ณัฐพล พูลทวี
หองสอบที่ 11
1. นางสาวสุรีพร แดงโสภา
2. ส.ต.ต.รณกิจ ไผจันทึก
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายทองพูล ศรีแยม
2. นางสาวรัชนก สิงหโสม
24. สนามสอบโรงเรียนบานน้ําขุน
หัวหนาสนามสอบ นายสัญญา อดกลั้น
กรรมการกลาง
๑. นายพรชัย นําระนะ
๒. นางพรณิชา สิงหเสน
๓. นางสาวสิริน จันทรภักดี

ครู โรงเรียนบานตายอย
ครู โรงเรียนบานแปดอุม
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
ครู โรงเรียนบานโพนทอง
ครู โรงเรียนบานโนนสูง
ครู โรงเรียนบานโพนทอง
ครู โรงเรียน ต.ช.ด.บานคอ
ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา
ครู โรงเรียน ต.ช.ด.บานคอ
ครู โรงเรียนหนองโพดวิทยา
ครู โรงเรียนบานแขดอน
ครู โรงเรียนบานหนองขอน
ครู โรงเรียนบานแขดอน
ครู โรงเรียนบานหนองขอน
ครู โรงเรียนบานกุดเชียงมุน
ครู โรงเรียนบานจันลา
ครู โรงเรียนบานกุดเชียงมุน
ครู โรงเรียน ต.ช.ด.บานทาแสนคูณ
ครู โรงเรียนบานจันลา
ครู โรงเรียน ต.ช.ด. บานทาแสนคูณ
ลูกจาง โรงเรียนน้ํายืน
ลูกจาง โรงเรียนน้ํายืน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําขุน
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
ครู โรงเรียนบานน้ําขุน
/กรรมการคุมสอบ...
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กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางอัมรา ทองแสง
2. นางสาธิรัตน พันธดี
หองสอบที่ 2
1. นายไมลตรี ผาคํา
2. นางสาวกิตติพร ตระการไทย
หองสอบที่ 3
1. นางมยุรี นาคีรักษ
2. นางสาวจิตษฎากร มูลเมืองแสน
หองสอบที่ 4
1. นางอรสา ศรีชมพู
2. นายปริญญา แกนบุตรดี
หองสอบที่ 5
1. นางสาวกิตติพร กอคูณร
2. นายชัยวุฒิ รักษาศรี
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายวสันต เจริญทัศน
25. สนามสอบโรงเรียนบานหนองโด
หัวหนาสนามสอบ นายสิงห ศรีแกว
กรรมการกลาง
1. นายอภินันท คงใจดี
2. นายประธานพล พลเรือง
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางพบพร สุพรรณ
2. นายนาวิน จันดาคูณ
หองสอบที่ 2
1. นายทองดี ศรีแกว
2. นางดรุณี สอนหยุก
หองสอบที่ 3
1. นางลําดวน เห็มภิระ
2. นางสาวศิวพร ดวงเฉลิม
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายประมนตชัย ฤทธิเดช

ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานตาโอง
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานตาโอง
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานตาโอง
ครู โรงเรียนบานโนนสวรรค
ครู โรงเรียนบานตาโอง
ชางไม โรงเรียนบานน้ําขุน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองโด
ครู โรงเรียนบานหนองโด
ครู โรงเรียนบานหนองโด
ครู โรงเรียนบานหนองหัวลิงหนองขอน
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
ครู โรงเรียนบานหวยเสลา
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
ครู โรงเรียนบานหนองดินดํา
ครู โรงเรียนบานหนองหัวลิงหนองขอน
นักการภารโรง โรงเรียนบานหนองโด
/26.สนามสอบโรงเรียนบานขี้เหล็ก...
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26. สนามสอบโรงเรียนบานขี้เหล็ก
หัวหนาสนามสอบ นายสุรทอน หมั่นนิยม
กรรมการกลาง
1. นางทัศนวรรณ เหลาหมวด
2. นางนันทนา สองแสง
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวลัดดาวัลย เจนจบ
2. นางอารีนาฎ นําระนะ
หองสอบที่ 2
1. นางสาวพัชรินทร บุญเลิศ
2. นางเครือวัลย คําแผน
หองสอบที่ 3
1. นางสาวกนกพรรณ ทองเต็ม
2. นางสาวกัลยาณีย โพธิ์ขาว
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายอํานาจ ยําสะอาด
27. สนามสอบโรงเรียนบานเบญจโนนดู
หัวหนาสนามสอบ นายจารึก โสมรักษ
กรรมการกลาง
1. นางมารินทร ทองคําตอน
2. วาที่ ร.ต.สุรินทร อินทะวงศ
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางสาวตีรณา รัตนศรี
2. นางอุทัยวรรณ ปญญาวัน
หองสอบที่ 2
1. นายสากล คําหลอม
2. นางดวงใจ เบาทอง
หองสอบที่ 3
1. นางสุพรรณี ศรีนาค
2. นายสมบูรณ ปราบจันดี
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
1. นายเดช บุตรดาโจม

ผูอํานวยการโรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ครู โรงเรียนบานหนองดุม
ครู โรงเรียนบานซําสะกวยนอย
ครู โรงเรียนบานหนองดุม
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
ครู โรงเรียนบานดอนโมกข
ครู โรงเรียนบานหมากแหนง
ชางไม โรงเรียนบานขี้เหล็ก
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเบญจโนนดู
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนบานซํางู
ครู โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา
ครู โรงเรียนบานกุดเรือ
ครู โรงเรียนบานหนองสนมพะลาน
ครู โรงเรียนบานโคกชําแระ
นักการภารโรง โรงเรียนบานเบญจโนนดู
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28. สนามสอบโรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
หัวหนาสนามสอบ นางแจมใส มุงหมาย ผูอํานวยการโรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
กรรมการกลาง
1. นางวนิดา สืบผง
รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
2. นางลัดดาวัลย ทวีพัฒน
ครู โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
3. นายอุทัย แกวพาปราบ
ครู โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
4. นายรณชัย คําบุญมา
ครู โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
5. นางสาวพรนิภา พิลาแกว
ครู โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
กรรมการคุมสอบ
หองสอบที่ 1
1. นางนิตยา ยั่วจิตร
ครู โรงเรียนบานหนองอม
2. นางสาวบัวไข ศรีษะนาราช
ครู โรงเรียนบานทองสวัสดิ์
หองสอบที่ 2
1. นางนุม สมชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองอม
2. นางสาวจวงจันทร สุวรรณกูฎ
ครู โรงเรียนบานทองสวัสดิ์
หองสอบที่ 3
1. นางวิภาวรรณ ปางชาติ
ครู โรงเรียนบานหนองอม
2. นางสาวปวีณา ดุจดา
ครู โรงเรียนบานโนนรังหนองบัวดง
หองสอบที่ 4
1. นางสาวรัตติยากร ปะทาหา
ครู โรงเรียนบานหนองอม
2. นายถนอมพล บานฤทัย
ครู โรงเรียนบานโนนจานหนองสีขา
หองสอบที่ 5
1. นางสาวลินดา พรมฤทธิ์
ครู โรงเรียนบานหนองอม
2. นายนพพร ทองสิงห
ครู โรงเรียนบานหนองขี้เห็น
หองสอบที่ 6
1. นายทวี ทองคุลี
ครู โรงเรียนบานหองปอ
2. นางสาวไอลัดดา เครือรอดวงษ
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
หองสอบที่ 7
1. นางคณิตถา ศรีพารา
ครู โรงเรียนบานนาหอม
2. นางศิริลักษณ วุฒิพรม
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
หองสอบที่ 8
1. นางไพบูลย เกตุศักดิ์
ครู โรงเรียนบานนาหอม
2. นายสมพร บัวพุฒเจริญรักษ
ครู โรงเรียนบานหนองบัวอารี
หองสอบที่ 9
1. นางสาวอารีรัตน คําเคน
ครู โรงเรียนบานน้ําขุนคํานกเปลา
2. นายดุษฎี บุญลา
ครู โรงเรียนบานเบญจโนนดู
นักการภารโรง/ลูกจาง/ธุรการ
๑. นายวีระพล วรรณเพ็ง
นักการภารโรง โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
๒. นายรัฐพล ขวัญยืน
นักการภารโรง โรงเรียนศรีอุดมปญญาคม
************************************

