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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

ที 58 /2557 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2556 

…………………………………….. 
 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542  มำตรำ 4 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัด มีหน้ำที่
ก ำกับ ดูแล สถำนศึกษำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ เพ่ือเป็นกำรควบคุมส่งเสริมสถำนศึกษำ จัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพตำมหลักกำรและจุดหมำย
ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2544 และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรำ 31 และมำตรำ 34 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 
2542  มีประสิทธิภำพมีควำมเป็นมำตรฐำนและสอดคล้องกับนโยบำยและวิธีกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ  ขั้นพื้นฐำน(O-NET)  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษำปีที่ 6)  และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที 3) ของ
สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน)ก ำหนด ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 2  จะด ำเนินกำรจัดสอบนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556  โดยกำรจัดให้โรงเรียนในสังกัดเป็น
สนำมสอบตำมนโยบำยของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) 1 เครือข่ำยโรงเรียน 1 
สนำมสอบ ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จัดสอบในวันที่   8  กุมภำพันธ์ 2557 
2. ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  จัดสอบในวันที่ 8-9 กุมภำพันธ์ 2557 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2556  เป็นไป 

ด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1.1 นำยจัตุพร  บุญระดม                                            ประธำนกรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
1.2 นำยเลื่อน  นำมพรหม                                           รองประธำนกรรมกำร 
 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2  
1.3 นำยสมำนมิตร จิตหนักแน่น                                   รองประธำนกรรมกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2   
1.4 นำยณรงค์ศักดิ์  เหมือนชำติ                                   กรรมกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2   
1.5 นำยณรงค์ กอสำลี                                               กรรมกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
1.6 นำยธรรมนูญ ขวัญรัมย์                                         กรรมกำร 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
1.6  นำยกิตติภัทท์  ไกรเพชร                                        กรรมกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
                                                                      /1.7  นำยรัฐวุฒิ  ………….. 
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1.7  นำยรัฐวุฒิ  ก่องขันธ์                                             กรรมกำร 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

1.8  นำยสุริยะ  บัวบำน                                               กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลรัตนบุรี   

1.9  นำยไสว  โคสนำม                                                 กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดู่นำหนองไผ่  

1.10  นำยสุเทพ สุขชีพ                                                 กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไม้ถ่ี 

1.11  นำยสุพิชัย  สมศรี                                                กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหลวง 

1.12  นำยทวีศักดิ์  อิฐรัตน์                                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1.13  นำยทศพล  พิมพ์ศรี                                             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ศึกษำนิเทศก์ 

1.14  นำยศุภกิจ  กลิ่นรื่น                                              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ศึกษำนิเทศก์ 

1.15  นำยทองค ำ  อ ำไพ                                                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ศึกษำนิเทศก์ 
ให้คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

                     1. เสนอแนะกำรก ำหนดรูปแบบ หลักกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
                     2. ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำคุณภำพและ 
มำตรฐำนกำรประเมิน 

3. ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล เร่งรัดติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

2. คณะกรรมการระดับศูนย์สอบของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2  
ประกอบด้วย 

      2.1 นำยจัตุพร  บุญระดม                                         ประธำนกรรมกำร 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
2.1  นำยเลื่อน  นำมพรหม                                         รองประธำนกรรมกำร 
     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

                     2.2  นำยทวีศักดิ์  อิฐรัตน์                                           รองประธำนกรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

  2.3  นำยยรรยง  ผิวอ่อน                ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
  2.4  นำยสุภพ  ไชยทอง                 ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
  2.5  นำงวันดี  สุขชีพ                     ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
  2.6  นำงธัญลักษณ์  จันทร์ศรี           ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
                                                                                        
 
                                                                                            /2.7  นำยสุนัย สุวงศ์ ................                      
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                     2.7  นำยสุนัย สุวงศ์                      ศกึษำนิเทศก์             กรรมกำร 
  2.8  นำงอมรรัตน์  เบ้ำนำค              ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำร 
                     2.9  นำยณภัทร  เบ้ำนำค               ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 
  2.10 นำยนิวัติ  ทมโคตร                 ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 
  2.11 วัชรินทร์  นุตโร                     ศึกษำนิเทศก์             กรรมกำร 
                     2.12 นำงสำววรำภรณ์ บุญเจียม       ศกึษำนิเทศก์              กรรมกำร 
                     2.13 นำงสำวปริชมน  กำลพัฒน์       ศกึษำนิเทศก์             กรรมกำร 
                     2.14 นำยทิพำกร  ทีน้ ำค ำ              ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
                     2.15 นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ             ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
                     2.16 นำงสำววิไลวรรณำ                ศกึษำนิเทศก์              กรรมกำร 
                     2.17 นำยสทุัศน์ สังคะพันธ์             ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร    
                     2.17 นำยทศพล  พิมพ์ศรี               ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.18 นำยสุภกิจ  กลิ่นรื่น                ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                     2.19 นำยทองค ำ อ ำไพ                  ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  

            ให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)  

ปีกำรศึกษำ 2556  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
2. ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
3. รับ ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำง ศูนย์สอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2  กับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) 
4. จัดเก็บรักษำ  ตรวจนับกระดำษค ำตอบ ที่ได้รับจำกศูนย์ประสำนกำรสอบแต่ละ 

เครือข่ำยและจัดส่งสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) ตำมก ำหนด 
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง ตำมควำมจ ำเป็น 

และเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
 

3. คณะกรรมการการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 
    3.1  นำงอัญชลี  นำมพรหม                                               ประธำนกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
                    3.2  นำงกำรต์สิริน  ภูมิธนนิเวศน์   นักวชิำกำรช ำนำญกำร           กรรมกำร 
                    3.3. น.ส.เกศกนก    เดชค ำภู        เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติกำร      กรรมกำร 
                    3.4. น.ส.ศิรพิร  ท่ำฉลำด             ลูกจ้ำงชั่วครำว                     กรรมกำร 
                    3.5 น.ส.วนดิำ   กอสำรี               ลูกจ้ำงชั่วครำว                     กรรมกำร 

          3.6 นำงอวยพร  ไชยทอง   นักวิชำกำรเงินและบัญชี                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                    3.7 นำงรำณี    สิมมำ        นักวิชำกำรเงินและบัญชี             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ให้คณะกรรมกำรเงินและบัญชี  มีอ ำนำจหน้ำที่ ในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ กำรเบิกจ่ำยเงิน   
วัสดุอุปกรณ์ และอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน  
ปีกำรศึกษำ 2556 
 

                                                                                       /4. คณะกรรมกำรนิเทศ................ 
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4. คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบและผู้แทนศูนย์สอบ ประกอบด้วย 
สำยที่ 1 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน  รัตนบุรี 1 

1. นำยรัฐวุฒิ   ก่องขันธ์                                          ตวัแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

2. นำยยรรยง  ผิวอ่อน                     ศึกษำนิเทศก์        ตวัแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3   
สำยที่ 2 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน รัตนบุรี 2 

1. นำยณภัทร  เบ้ำนำค                    ศึกษำนิเทศก์           ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6  
2. นำยสมำนมิตร จิตรหนักแน่น                                     ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3    

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
สำยที่  3  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน รัตนบุรี 3 

1. นำยสุรพงษ์   โททอง                                            ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6     
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนช่อง 

2. นำยนวพล  สระแก้ว                                            ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอำจญำ 

สำยที่ 4  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน รัตนบุรี 4 
1. นำยบุญรัตน์  หงษ์ทอง                                           ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6     

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำง 
2. นำงวิไลวรรณำ   นธีนำม                 ศึกษำนิเทศก์        ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

สำยที่ 5  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน ท่ำตูม 1 
1. นำยเลื่อน  นำมพรหม                                            ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6     

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
2. นำยสุนัย   สุวงศ์                          ศึกษำนิเทศก์         ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3      

สำยที่ 6 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน ท่ำตูม 2 
1. นำยธรรมนูญ  ขวัญรัมย์                                          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6      

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
2. นำยนิวัติ   ทมโคตร                      ศึกษำนิเทศก์           ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

สำยที่ 7  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน ท่ำตูม 3 
1. นำยอนุวัฒน์ ลักขษร                                                ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบะ 
                     2.  นำงวันด ี สุขชีพ                           ศึกษำนิเทศก์            ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

สำยที่ 8 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน ท่ำตูม 4 
                     1.  นำยเทพวิมล  นำมสว่ำง                                                ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่งโก 
                     2.  นำยวัชรนิทร์  นุตโร                       ศึกษำนิเทศก์           ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

 สำยที่ 9 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน ชุมพลบุรี 1 
                     1.  นำยณรงค์ศักดิ์  เหมือนชำต ิ                                        ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6    
                         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 
                     2.  นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์                     ศึกษำนิเทศก ์          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3            

 / สำยที่  10  สนำมสอบ.......   
    



5 
 

 
 

         สำยที่  10  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียนชุมพลบุรี 2 
1. นำยสมเกียรติ  อิฐรัตน์                                               ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงชุม 
2. นำงสำววรำภรณ์  บุญเจียม               ศึกษำนิเทศก์           ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

          สำยที่  11  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียนชุมพลบุรี 3 
1. นำยนำยสุรัตน์ สุขทวี                                                 ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยำงบ่อภิรมย์ 
2. นำยทิพำกร   ทีน้ ำค ำ                       ศึกษำนิเทศก์          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

สำยที่  12  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียนสนม1 
1. นำยณรงค์  กอสำลี                                                    ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6   

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
                     2.  นำงธัญลักษณ์  จันทร์ศรี                    ศึกษำนิเทศก์          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 
           สำยที่  13 สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียนสนม 2 

1. นำยเอกชัย  แพงงำม                                                  ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองอียอ 

2. นำยนพรัตน์   บุญหล้ำ                      ศึกษำนิเทศก์          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 
สำยที่  14  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน โนนนำรำยณ์ 1 

1. นำยกิตติภัทท์  ไกรเพชร                                               ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

2. นำงสำวปริชมน  กำลพัฒน์                 ศึกษำนิเทศก์            ตวัแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 
สำยที่  15  สนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียน โนนนำรำยณ์ 2 

1. นำยสุพิชัย  สมศรี                                                       ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ป.6  
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหลวง 
2. นำยสุภพ  ไชยทอง                          ศึกษำนิเทศก์            ตวัแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

           สำยที่ 16   สนำมสอบโรงเรียนปริยัตธรรมรัตโนภำสวิมลศึกษำ 
                     1.  นำยพิบูลย์   อำษำ    ผู้อ ำนวยกำลโรงเรียนบ้ำนหำญฮี            ตวัแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 
           สำยที่ 17    สนำมสอบโรงเรียนปริยัตธรรมโพธิศึกษำ(ท่ำตูม) 
                      1. นำยธนำกร  กุ่มพรม  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพนงอย          ตัวแทนศูนย์สอบ ชั้น ม.3 

 

ให้คณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ และผู้แทนศูนย์สอบ มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 

1. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจเยี่ยม กำรทดสอบทำงกำรศึกษำของสนำมสอบภำยใน 
เครือข่ำยโรงเรียนที่ได้รับมอบหมำย 
                    เป็นผู้แทนศูนย์สอบ  ก ำกับติดตำมให้ค ำแนะน ำค ำปรึกษำประธำนสนำมสอบคณะกรรมกำร 
คุมสอบและรำยงำนผลกำรกำรด ำเนินกำรต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 

2. รับ  ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำง ศูนย์สอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2  กับศูนย์ประสำนกำรสอบหรือสนำมสอบในแต่ละเครือข่ำยโรงเรียน 
 

 
                                                               
                                                                             /5. คณะกรรมกำร………………….. 
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5. คณะกรรมการประจ าศูนย์สอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 
5.1  นำยทวีศักดิ์  อิฐรัตน์                                         ประธำนกรรมกำร 
   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
5.2 นำยทศพล  พิมพ์ศรี                   ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 

                          5.3 นำยสุภกิจ  กลิ่นรื่น                    ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
                          5.4 นำยอำนนท์  พำกเพียร               ช่ำงครุภัณฑ์           กรรมกำร 
                          5.5 นำยธนพล   ดำบชัย                   ลูกจ้ำงธุรกำร         กรรมกำร 
                          5.6 นำยรุ่งมงคล ดำศรี                     ลูกจ้ำงครูธุรกำร      กรรมกำร 
                          5.7 นำงสำวกำญจนำ  กรรมจร           ลูกจ้ำงครูธุรกำร      กรรมกำร 
                          5.8 นำงสำวศรำวรรณ บรรลุสุข           ลูกจ้ำงครูธุรกำร      กรรมกำร 
                          5.9 นำยทองค ำ  อ ำไพ                     ศึกษำนิเทศก์          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

5.10 นำงสำวสุวิมล  ระดำพงษ์          เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 
                          5.11 นำงสำวทักษพร ระดมงำม          ลูกจ้ำงธุรกำร     ผูช้่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์สอบระดับเขตพ้ืนที่ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
1. จัดเก็บรักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ก่อนด ำเนินกำรจัดส่งให้สนำมสอบและ 

สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) 
2. ด ำเนินกำรแจกจ่ำย แบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ  รวมทั้งเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ให้แก่ศูนย์ประสำนกำรสอบของเครือข่ำยโรงเรียนในสังกัด 
3. รับ ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำง ศูนย์สอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2  กับสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ(องค์กำรมหำชน) 
 

            6.คณะกรรมการผู้ประสานงานการสอบระดับสนามสอบเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย 
  6.1  เครือข่ำยโรงเรียนรัตนบุรี1            ประกอบด้วย 
    1. นำยประศำสตร์ ร่วมกล้ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนน้ ำเขียว  ประธำนกรรมกำร 
             2. นำยทองคูณ  นำมสว่ำง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสร้ำงบก  กรรมกำร 
                                3. นำยยรรยง  ผิวอ่อน       ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำฯ 

6.2เครือข่ำยโรงเรียนรัตนบุรี2            ประกอบด้วย 
   1.  นำยนเรศ ทองพันธ์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทับน้อย   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยสมศักดิ์ ศรีโท          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบอน       กรรมกำร 
   3.  นำยณภัทร เบ้ำนำค       ศึกษำนิเทศก์                          กรรมกำรและเลขำฯ 

6.3  เครือข่ำยโรงเรียนรัตนบุรี3            ประกอบด้วย 
   1.  นำยไสว  แสนบุญ         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขะยูง      ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงสำวจำรุณี แก่นจักร   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนจ ำปำ  กรรมกำร 
   3. นำยนวพล  สระแก้ว      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนอำจญำ    กรรมกำรและเลขำฯ 

6.4  เครือข่ำยโรงเรียนรัตนบุรี4            ประกอบด้วย 
   1.  นำยทองใบ อินตะนัย     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเบิด      ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยสิน  เขตขยัน           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอนสวรรค์ กรรมกำร 
                             3. นำงสำววิไลวรรณำ นธีนำม  ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำรและเลขำฯ 

 
                                                           /6.5  เครือข่ำยโรงเรียนท่ำตูม1……………..             
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    6.5  เครือขำ่ยโรงเรียนท่ำตูม1            ประกอบด้วย 
          1. นำยบุญเลิศ ใสสิงห์         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปรำสำท   ประธำนกรรมกำร                                                           
          2.  นำยกิตติพงษ์ มำนะภักดิ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบัลลังก์ ฯ     กรรมกำร 
          3.  นำยสุนัย   สุวงศ์          ศึกษำนิเทศก์                           กรรมกำรและเลขำฯ 

 6.6  เครือข่ำยโรงเรียนท่ำตูม2        ประกอบด้วย 
           1. นำยค ำแหง วงศ์ฉลำด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสำโรช    ประธำนกรรมกำร 
           2. นำยบุญส่ง เกตโสระ  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหัวพี            กรรมกำร 
           3. นำยนิวัติ   ทมโคตร      ศึกษำนิเทศก์                              กรรมกำรและเลขำฯ 

6.7  เครือข่ำยโรงเรียนท่ำตูม3        ประกอบด้วย 
           1. นำยสมหมำย สำแก้ว     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนพิงพวย     ประธำนกรรมกำร 
           2. นำยพงษ์ศักดิ์ พรมมำ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองตำด   กรรมกำร 
           3. นำงวันดี  สุขชีพ           ศึกษำนิเทศก์                             กรรมกำรและเลขำฯ 

6.8  เครือข่ำยโรงเรียนท่ำตูม4        ประกอบด้วย 
           1. นำยวุฒิชัย  มีพันธ์        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน         ประธำนกรรมกำร 
           2. นำยมำโนช  พุ่มเขียว     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนตำทิตย์      กรรมกำร 
           3  นำยวัชรินทร์  นุตโร      ศึกษำนิเทศก์                              กรรมกำรและเลขำฯ 

6.9  เครือข่ำยโรงเรียนชุมพลบุรี1    ประกอบด้วย 
          1. นำยรังสิทธิ์ วูฒิสุทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกระเบื้องใหญ่ประธำนกรรมกำร 
                             2. นำยทศพล  ลอยทะเล    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแคนด ำ        กรรมกำร 
          3. นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์    ศึกษำนิเทศก์                             กรรมกำรและเลขำฯ 

6.10  เครือข่ำยโรงเรียนชุมพลบุรี2   ประกอบด้วย 
          1. นำยมำนะ  ตั้งบุปผำ      ผู้อ ำนวยฯโรงเรียนบ้ำนตลุงโนนกอก  ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยชำญศักดิ์ จ ำปำทอง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขำมโพนทัน กรรมกำร 
          3. นำงสำววรำภรณ์ บุญเจียม ศึกษำนิเทศก์                            กรรมกำรและเลขำฯ 

6.11  เครือข่ำยโรงเรียนชุมพลบุรี3   ประกอบด้วย 
          1. นำยนฤชิต  บุญจิตร    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโพธิ์ห้วย     ประธำนกรรมกำร 
          2. นำงสำวบรรจบ เทตะรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบุตำโสม   กรรมกำร 
          3. นำยทิพำกร  ทีน้ ำค ำ        ศึกษำนิเทศก์                            กรรมกำรและเลขำฯ 

6.12 เครือข่ำยโรงเรียนสนม1          ประกอบด้วย 
          1. นำยสวัสดิ์ สดับสำร         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโนนเซียง    ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยศุภกร กระจำยศรี      ผู้อ ำนวยฯโรงเรียนบ้ำนหนองบัวแดง  กรรมกำร 
          3. นำงธัญลักษณ์  จันทร์ศรี   ศึกษำนิเทศก์                            กรรมกำรและเลขำฯ 

6.13  เครือข่ำยโรงเรียนสนม2        ประกอบด้วย 
          1. นำยประหยัด บุตรศรี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนกำพระ       ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยชัยเทพ   สังโสมำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนแคนน้อย    กรรมกำร   
                             3. นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ     ศึกษำนิเทศก์                             กรรมกำรและเลขำฯ 

6.14 เครือข่ำยโรงเรียนโนนนำรำยณ์ 1    ประกอบด้วย 
          1. นำยบุรี สะพำนทอง       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนขุมดิน        ประธำนกรรมกำ 
                             2. นำย เดชำ กำรรัมย์       ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วงหนองตำด กรรมกำร 

/3. นำงสำวปริชมน กำลพัฒน์....................... 
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         3. นำงสำวปริชมน กำลพัฒน์ ศึกษำนิเทศก์                  กรรมกำรและเลขำฯ 
 

                     6.15 เครือข่ำยโรงเรียนโนนนำรำยณ์ 2    ประกอบด้วย 
         1. นำยชำตรี  พบบุญ        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนระเวียง       ประธำนกรรมกำร 
         2. นำงสำวจงบุญ จำกภัย    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหว้ำ     กรรมกำร 
         3. นำยสุภพ  ไชยทอง       ศึกษำนิเทศก์                            กรรมกำรและเลขำฯ 
 

  ให้คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ประสำนกำรสอบระดับเครือข่ำยโรงเรียน มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ กับประธำนและกรรมกำรคุมสอบสนำมสอบในเครือข่ำย 
โรงเรียนนั้นๆ 

2. รับ  ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ ระหว่ำงศูนย์สอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 กับศูนย์ประสำนกำรสอบหรือสนำมสอบในแต่ละเครือข่ำยโรงเรียน 

3. จัดเก็บรักษำ  รวบรวมตรวจนับซองกระดำษค ำตอบ ที่ได้รับจำกสนำมสอบแต่ละสนำม 
สอบและจัดส่งศูนย์สอบส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุรินทร์ เขต 2 ตำมก ำหนด 

4. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดสอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
หรือคณะกรรมกำรแต่ละสนำมสอบในเครือข่ำยโรงเรียนนั้นๆ 
 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมตั้งใจ โดยให้
ค ำนึงถึงประโยชน์ที่ทำงรำชกำรจะได้รับเป็นส ำคัญ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  หำกเกิดปัญหำใดๆในระหว่ำงปฏิบัติให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรโดยด่วนเพื่อจะได้แสวงหำ
แนวทำงแก้ไข  และให้ช่วยเหลือสนับสนุน ต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     
                           สั่ง ณ วันที่    30  มกรำคม    พ.ศ.   2557 
 

      
 
                                                      (นำยจัตุพร  บุญระดม) 
                            ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 2 
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    รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่ง ที่ 58/2557 สพป.สุรินทร์  เขต  2 
.................................................. 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 
1 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ ์1 ป.6  นำยบุรีรตัน์  บุญภำ ผอ.ร.ร.โนนนำรำยณ์วิทยำ หัวหน้ำสนำมสอบ 

2 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6  นำยสมชัย  เกษละคร ผอ.ร.ร.บ้ำนเซียงซิน-โนนดู่ กรรมกำรกลำง 

3 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6  นำยส ำรำญ  ใจกล้ำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนค ำผง กรรมกำรกลำง 

4 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6  นำยกิตตภิัทท์  ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 

5 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 1 นำยทนงศักดิ์  อินทร์แก้ว บ้ำนระเวียง กรรมกำร 

6 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 1 น.ส.ชุตินันท์  พลบุญ บ้ำนซำต(มงคลวิทยำ) กรรมกำร 

7 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 2 นำงนวลจันทร์  หงส์สูง. บ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 

8 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 2 นำยมณเฑียร  นำเจรญิ บ้ำนค้อ กรรมกำร 

9 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 3 นำงเพ็ญแข  ศรพรหม บ้ำนหนองหว้ำ กรรมกำร 

10 โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 3 นำงอำภรณ์  ล้อมสุข บ้ำนก้ำนเหลือง กรรมกำร 

11. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 4 นำยณรงค์ ก้ำนเพชร บ้ำนหนองหว้ำ กรรมกำร 

12. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 4 นำยประสิทธ์ิ  หนุนชู บ้ำนม่วงหวำน กรรมกำร 

13. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 5 นำยสังเวียน  นำเจริญ บ้ำนระเวียง กรรมกำร 

14. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 5 นำยวัชรพล  มะลิเลศิ บ้ำนซำต(มงคลวิทยำ) กรรมกำร 

15. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 6 นำงนันทิยำ  พวงเกตุ บ้ำนหนองเทพ กรรมกำร 

16. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 6 นำงวิไลวัลย์  บุญเตม็ บ้ำนผ ำ กรรมกำร 

17. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 7 นำยประสิทธ์ิ สิงจำนุสงค ์ บ้ำนอีโสดหนองผำง กรรมกำร 

18. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 7 นำงวนิดำ  ไชยพร บ้ำนหนองแวง กรรมกำร 
19. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 8 นำยยงยุทธ  บุญเต็ม   บ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
20. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 8 นำงบุญฑริกำ  เค้ำกล้ำ บ้ำนหนองแวง กรรมกำร 
21. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 9 นำยทองพร มังษะชำติ บ้ำนหนองหว้ำ กรรมกำร 
22. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6 9 นำงปริยชำต  ทวีวุฒิ บ้ำนก้ำนเหลือง กรรมกำร 
23. โนนนำรำยณ์วิทยำ โนนนำรำยณ1์ ป.6  นำยสุพล  แก้วมรกต ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอยีดรายช่ือคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าส่ัง ที ่58 /2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
....................................... 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 
1 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3  นำยเสริม  สิงห์จำนสุงค ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนผักไหม หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3  น.ส.ปริชมน  กำลพัฒน์ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
3 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3 1 นำงสิริรตัน์  ศรีตะแกะ บ้ำนหนองแวง กรรมกำร 
4 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3 1 นำงกำนต์ฐิมำ  หนุนชู บ้ำนระเวียง กรรมกำร 
5 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3 2 นำงณัฐกำนต์  บุญสำล ี บ้ำนซำต(มงคลวิทยำ) กรรมกำร 
6 บ้ำนผักไหม โนนนำรำยณ์ 1 ม.3 2 นำยวิบูลย์  ค ำทอง บ้ำนหนองแวง กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
.............................................. 

ที ่ สนำมสอบโรงเรียน เครือข่ำย ช้ัน ห้อง ช่ือ-สกุล  กรรมกำร ครูโรงเรียน หน้ำท่ี 
1 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6  นำยสวัสดิ์  พำกเพียร ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองเทพ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6  นำยสุพรรณ  วงค์มำ ผอ.ร.ร.บ้ำนส ำโรง กรรมกำรกลำง 
3 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6  นำยสมนึก  วงษ์อินทร์ ผอ.ร.ร.บ้ำนค้อ กรรมกำรกลำง 
4 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6  นำยสุพิชัย  สมศร ี ผอ.บ้ำนหนองหลวง ตัวแทนศูนย์สอบ 
5 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 1 นำยประมวล  ชัยพร บ้ำนค ำผง กรรมกำร 
6 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 1 นำงวรำภรณ์  ไชยพร บ้ำนค ำผง กรรมกำร 
7 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 2 นำงสำวหรรษำ  ดำศร ี บ้ำนม่วงหนองตำด กรรมกำร 
8 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 2 นำยพงศ์พิพัฒน์  ทำนุ บ้ำนม่วงหนองตำด กรรมกำร 
9 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 3 นำงสำวสุกำนดำ  พุทธน ุ บ้ำนหนองหลวง กรรมกำร 
10 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 3 นำยไสว  สวัสด ี บ้ำนหนองหลวง กรรมกำร 
11 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 4 นำยอรุณศักดิ์  ภูมิมณ ี บ้ำนผักไหม กรรมกำร 
12 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 4 นำงนิกูล  สุขสำนติ ์ บ้ำนข้ีเหล็ก กรรมกำร 
13 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 5 นำยพิพัฒน์  สกุลรัตน ์ บ้ำนโนน กรรมกำร 
14 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 5 นำยบุญจันทร์  แก้วด ี บ้ำนอำพืด กรรมกำร 
15 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 6 นำยถำวร  โสมโมรำ บ้ำนอำพืด กรรมกำร 
16 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 6 นำยสุรยิัน  จันทร์ส่องแสง บ้ำนขุมดิน กรรมกำร 
17 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 7 นำงอรอรทัย  เจริญรำช บ้ำนเซียงซิน-โนนดู่ กรรมกำร 
18 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 7 นำงสำวนภำพร  ศรพรหม โนนนำรำยณ์วิทยำ กรรมกำร 
19 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 8 นำงนิตยำ  รุ่งเรือง โนนนำรำยณ์วิทยำ กรรมกำร 
20 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6 8 นำยบุลำกร  สระแก้ว บ้ำนเซียงซิน-โนนดู่ กรรมกำร 
21 บ้ำนหนองเทพ โนนนำรำยณ์ 2 ป.6  นำยสมศักดิ์  ทำพันธ์ ช่ำงครุภัณฑ์ 3 กรรมกำร 

 
รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่ง  สพป.สุรินทร์  เขต  2 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 
1 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3  นำยชัยศรี  นำมพรหม   ผอ.ร.ร.บ้ำนซำต หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3  นำยสุภพ    ไชยทอง ศน.สพป.สร. เขต 2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
3 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3 1 นำยประทีป พรหมประเสริฐ บ้ำนผักไหม กรรมกำร 
4 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3 1 นำยมนตรี  เกษแก้วเกลี้ยง บ้ำนผักไหม กรรมกำร 
5 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3 2 นำยสุรพล  จันดำรักษ์ บ้ำนโนน กรรมกำร 
6 บ้ำนซำต โนนนำรำยณ์ 2 ม.3 2 นำงพัฒนีย์  ต้นจ ำปำ บ้ำนโนน กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
ที ่ สนามสอบ

โรงเรียน 
เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1 อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยสุรยิะ  บัวบำน ผอ.ร.ร.อนุบำลรัตนบุร ี หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยเจตนำ  เจริญศิร ิ ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยำ 15 กรรมกำรกลำง 
3. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยสุพิศ  สำยเชื้อ ผอ.ร.ร.บ้ำนผือ กรรมกำรกลำง 
4. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยกิตติศักดิ์  ศิวินำ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองบัวบำน กรรมกำรกลำง 
5. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยสกล  สระแก้ว ผอ.ร.ร.บ้ำนผือน้อย กรรมกำรกลำง 
6. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยอดิศักดิ สำคะริชำนนท์ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองค ู กรรมกำรกลำง 
7. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6  นำยรัฐวุฒิ     ก่องขันธ์ รอง ผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
8. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 1 นำยสมเพชร  วงศ์วำน บ้ำนนำดุดม กรรมกำร 
9. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 1 นำยฤำ  ชะตำถนอม บ้ำนสี่เหลี่ยม กรรมกำร 
10. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 2 นำงประวีณ์นุช  แก่นจักร บ้ำนนำวอง กรรมกำร 
11. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 2 นำยสมรถ  แสงรำม บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
12. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 3 นำยกฤษดำพงษ์  ไกรแก้ว บ้ำนช่องยำงชุม กรรมกำร 
13. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 3 นำงสำวอุมำวดี  ช่วยวัฒนะ บ้ำนไผ ่ กรรมกำร 
14. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 4 นำยประเทอง  อุดหนุนชำติ บ้ำนเบิด กรรมกำร 
15. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 4 นำงสำวพูนพิศ  สมสไุทย บ้ำนเบิด กรรมกำร 
16. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 5 นำยเฉลมิพล  เพ็งจันทร ์ บ้ำนหนองกระทุง กรรมกำร 
17. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 5 นำยจ ำนง  ชมชื่น บ้ำนหนองกระทุง กรรมกำร 
18. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 6 นำงสุดำรตัน์  กิ่งมณ ี บ้ำนหนองผือ กรรมกำร 
19. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 6 นำงวำรินทร์  สอนปัญญำ บ้ำนแข้ด่อน กรรมกำร 
20. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 7 นำยประสิทธ์ิ  เพ็งพินิจ บ้ำนเบิด กรรมกำร 
21. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 7 นำยสุวรรณ  วิสัชนำน บ้ำนหนองผือ กรรมกำร 
22. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 8 นำงทองศิลป์  ร่วมยอด ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
23. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 8 นำงสำวนงค์เยำว์  วันทรวง ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
24. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 9 นำงสกุลรตัน์  อินทร์งำม บ้ำนนำอุดม กรรมกำร 
25. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 9 นำงสัมภำษณ์  วุฒิงำม บ้ำนนำวอง กรรมกำร 
26. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 10 นำงคงแก้ว  แก้วสมศร ี บ้ำนสี่เหลี่ยม กรรมกำร 
27. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 10 นำยพงษ์พันธ์  สุขประเสริฐ บ้ำนช่องยำงชุม กรรมกำร 
28. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 11 นำงบุญล้อม  มนตด์ ี บ้ำนไผ ่ กรรมกำร 
29. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 11 นำยคฑำยุทธ์ เนำว์ประดิษฐ ์ ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
30. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 12 นำยเพิ่ม  อินทร์งำม บ้ำนไผ ่ กรรมกำร 
31. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 12 นำยสมศักดิ์  คูรวัฒนำพงษ ์ บ้ำนช่องยำมชุม กรรมกำร 
32. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 13 นำงวิภำพร  พันคลัง บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
33. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 13 นำยแสนเกษม  เติมใจ บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
34. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 14 นำยรัตน์ชัย  ยอดสิงห ์ ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
35. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 14 นำงบุญเริ่ม  อุดหนุนชำต ิ บ้ำนเบิด กรรมกำร 
36. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 15 นำงสุพัตรำ  แก้วประเสริฐ บ้ำนหนองกระทุง กรรมกำร 
37. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1 ป.6 15 นำงสำววีวรรณ  พวงผกำ บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
38. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1   นำยส ำรำญ  ดสีนิท ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
39. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1   นำยสิงห์ทอง  ช่ำงแก้ว ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
40. อนุบำลรัตนบรุ ี รัตนบุรี 1   นำยรอด  บุญนำม ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่ง  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
.............................. 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3  นำยเจษฎำ  สทมุรัย ์ ผอ.ร.ร.รัตนวิทยำคม หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3  นำยทองคูณ  นำมสว่ำง ผอ.ร.ร.บ้ำนสร้ำงบก กรรมกำรกลำง 
3. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3  นำยเมธี  เช่ียวนิกร ผอ.ร.ร.บ้ำนดู ่ กรรมกำรกลำง 
4. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3  นำยรรยง  ผิวอ่อน ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
5. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 1 นำงโสภำ  เหลำฉลำด ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
6. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 1 นำยจักรกฤษณ์  อินธรรมมำ ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
7. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 2 นำยสำยยันต์  แสงจันทร ์ บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
8. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 2 นำงสำวพุทธรัตน์  พุทธำ บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
9. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 3 นำยวิโรจน์  ลอดทอง บ้ำนคอนสวรรค ์ กรรมกำร 
10. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 3 นำงสำวพิสมัย  ยั่งยืน บ้ำนนำอุดม กรรมกำร 
11. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 4 นำยส ำรำญ  เพิงค ำ บ้ำนแข้ด่อน กรรมกำร 
12. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 4 นำงยุพำพร  โสภำพ ไตรคำมวิทยำ กรรมกำร 
13. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 5 นำงสำวสุบงกช  คงบุญ บ้ำนไผ ่ กรรมกำร 
14. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 5 นำงจริยำ  สุขประเสริฐ บ้ำนช่องยำงชุม กรรมกำร 
15. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 6 นำงลักขศรณ์ แบบอยำ่ง บ้ำนช่องยำงชุม กรรมกำร 
16. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1 ม.3 6 นำงสำวศรสีุดำ อินทร์ชู บ้ำนหนองกระทุงตำกแดด กรรมกำร 
17. รัตนวิทยำคม รัตนบุรี 1   นำยสุนทร  ชัยด ี ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร  
 
                               
                     รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 

................................... 
ที ่ สนามสอบ

โรงเรียน 
เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. รัตโนภำสวิมล  ม.3  นำยสมศักดิ์  รู้ชอบ ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกำ หัวหน้ำสมำนสอบ 
2 รัตโนภำสวิมล  ม.3  นำยพิบูลย์อำษำ ผอ.ร.ร.บ้ำนหำญฮ ี ตัวแทนศูนย์สอบ 
3 รัตโนภำสวิมล  ม.3 1 นำงสำววิศัลย์อร นิลจันทร ์ บ้ำนนำวอง กรรมกำร 
4 รัตโนภำสวิมล  ม3. 1 นำยจ ำลอง  ดีสนิท บ้ำนหนองกำ กรรมกำร 
5 รัตโนภำสวิมล  ม.3 2 นำยอำคม  มั่นยืน บ้ำนสี่เหลี่ยม กรรมกำร 
6 รัตโนภำสวิมล  ม.3 2 นำงสุนีย์   งำมชื่น รัตนวิทยำคม กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
......................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยสังวร  แสนแก้ว ผอ.ร.ร.ปทุมมำศวิทยำ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยสมศักดิ์  โคตรทอง ผอ.ร.ร.บ้ำนนำตุ่น กรรมกำรกลำง 
3. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยเทิดไทย  สวัสด ี ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองบัวทอง กรรมกำรกลำง 
4. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยสงัคม  วงศ์พินิจ ผอ.ร.ร.บ้ำนจำน กรรมกำรกลำง 
5. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยณภัทร  เบ้ำนำค ศึกษำนิเทศน ์ ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 1 นำงนิยนันท์  ถำวรรัตน ์ อนุบำลรัตนบรุ ี กรรมกำร 
7. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 1 นำงจิตลำวณัย์  ศิวินำ อนุบำลรัตนบรุ ี กรรมกำร 
8. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 2 นำงแรกขวัญ  นำมสว่ำง อนุบำลรัตนบรุ ี กรรมกำร 
9. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 2 นำงวรรณรัตน ์ สะอำดยิ่ง อนุบำลรัตนบรุ ี กรรมกำร 
10. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 3 นำงศิริอร  ไชยสิทธ์ิ รัตนวิทยำคม กรรมกำร 
11. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 3 นำงวัลลำ  สระใจ รัตนวิทยำคม กรรมกำร 
12. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 4 นำงล ำจวร  สุขบท ผือใหญ ่ กรรมกำร 
13. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 4 นำงอรัชญำ  โบรำญประสิทธ์ิ ผือใหญ ่ กรรมกำร 
14. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 5 นำงสอนพิน  บรรยงค ์ ผือน้อย กรรมกำร 
15. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 5 นำยบัญญตัิ  สุจรติ หนองค ู กรรมกำร 
16. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 6 นำงสำวพิรดำ   สุดด ี หนองกำ กรรมกำร 
17. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 6 นำงจิตเกษม  จันทอุดร หนองกำ กรรมกำร 
18. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 7 นำยพลกฤต  เสพสุข บัวบำน กรรมกำร 
19. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 7 นำยภวันชัย  ครุฑสุวรรณ บัวบำน กรรมกำร 
20. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 8 นำยสุนทร   แสงลำ ดินแดง กรรมกำร 
21. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 8 นำงละอองทิพย์  เกสรจันทร ์ ขำม กรรมกำร 
22. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 9 นำยสุรยิำ  ธิรำธรรม สร้ำงบก กรรมกำร 
23. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 9 นำงเกษรำภรณ์  สระแก้ว สร้ำงบก กรรมกำร 
24. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 10 นำงสำวอทิต ิ เลิศล้ ำ น้ ำเขียว(น้ ำเขียววิทยำคม) กรรมกำร 
25. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 10 นำงไพรัช  หัตถิยำ ดู่ กรรมกำร 
26. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 11 นำยพรรณศักดิ์  นำมพรม อำจญำ กรรมกำร 
27. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6 11 นำยวิชัย  ค ำขำว ไทยรัฐ  ๑๕ กรรมกำร 
28. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยมนิส  มติรจติร ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
29. ปทุมมำศวิทยำ รัตนบุรี 2 ป.6  นำยกิจจำ  ผิวจันทร ์ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
.................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3  นำยวิรัตน์  สอนค ำจันทร ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนล ำเพิญ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3  นำยบุญสี  รำชบุร ี ผอ.ร.ร.บ้ำนแก กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3  นำยณภัทร  เบ้ำนำค ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 1 นำงสังกิต  เทพทอง บ้ำนหนองบัวบำน กรรมกำร 
5. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 1 นำงสมรักษำ  เพ็งงำม บ้ำนหนองบัวบำน กรรมกำร 
6. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 2 นำยนคเรศ  ตระกลูด ี บ้ำนหนองบัวบำน กรรมกำร 
7. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 2 นำยสิทธิกร  ศรีจันทร ์ บ้ำนหนองบัวบำน กรรมกำร 

8. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 3 นำงลูกน้ ำ  บุญทัพไทย บ้ำนน้ ำเขียว กรรมกำร 

9. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 3 นำงสุภำพร  ปัญญำด ี บ้ำนน้ ำเขียว กรรมกำร 

10. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 4 นำยวันชัย  พลพำ บ้ำนอำจญำ กรรมกำร 

11. บ้ำนล ำเพิญ รัตนบุรี 2 ม.3 4 นำงรัตนำ     สิทธิกุล รัตนวิทยำคม กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่ง  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
................................. 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยสุทธิพงษ์  คงนุรัตน์ ผอ.ร.ร.บ้ำนธำต ุ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยสวรรค์  จิตสุภำพ ผอ.ร.ร.บ้ำนม่วงหมำก กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยสุวรรณ  สำขะจันทร ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนน้ ำค ำ กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยสมพล  ค ำสัตย ์ ผอ.ร.ร.บ้ำนเหล่ำม่วง กรรมกำรกลำง 
5. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยสุรพงษ์  โททอง ผอ.ร.ร.บ้ำนช่อง ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 1 นำงอ ำไพ  ภูธร ปทุมมำศวิทยำ กรรมกำร 
7. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 1 นำยโรจนฤทธิ์  ค ำบ่อ บ้ำนหนองบัวทอง กรรมกำร 
8. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 2 นำยสมพงษ์  สำรพันธ ์ บ้ำนแก “แกศึกษำวิทยำ” กรรมกำร 
9. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 2 นำยบรรจบ  สมด ี บ้ำนโคกล่ำม กรรมกำร 
10. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 3 นำงสำวพวงผกำ  พรมทำ บ้ำนดงเปือย กรรมกำร 
11. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 3 นำงตวงรัตน์  สำขะจันทร ์ ปทุมมำศวิทยำ กรรมกำร 
12. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 4 นำยสมพร  น้อยด ำเนิน บ้ำนหนองบัวทอง กรรมกำร 
13. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 4 นำงนิรมล  อินทนิจ บ้ำนหนองบัวน้อย กรรมกำร 
14. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 5 นำยสุรยิำ  ย่องหำญ บ้ำนทับโพธิ์วิทยำ กรรมกำร 
15. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 5 น.ส.นันปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์ บ้ำนทับน้อย กรรมกำร 
16. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 6 นำงนงรัตน์  ชัยชนะ บ้ำนทับโพธิ์วิทยำ กรรมกำร 
17. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 6 นำงมัลลิกำ  สวสัด ี บ้ำนจำน กรรมกำร 
18. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 7 นำงนิโลบล  ศรีสะเทือน บ้ำนล ำเพิญ กรรมกำร 
19. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 7 นำยสุบิน  ปิ่นทอง บ้ำนดงเค็ง กรรมกำร 
20. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 8 นำยจรูญ  ปัตถำ บ้ำนล ำเพิญ กรรมกำร 
21. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6 8 นำงจันตนำ  คุณนำม บ้ำนดงเค็ง กรรมกำร 
22. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยเลิศ  ชินวงศ์ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
23. บ้ำนธำต ุ รัตนบุรี 3 ป.6  นำยมำนิตย์  อ่ำงเฮ้ำ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 

 

 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
……………………………………………… 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 
1. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3  นำยชำติชำย  สุวรรณทอง ผอ.ร.ร.บึงยำงประชำสรรค ์ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3  นำยนวพล  สระแก้ว ผอ.ร.ร.บ้ำนอำจญำ ตัวแทนศูนย์สอบ 
3. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3 1 นำยสมเดช  มำกม ี บ้ำนดงเปือย กรรมกำร 
4. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3 1 นำงฉัลยำญำรำภรณ์ ทวีแสง ปทุมมำศวิทยำ กรรมกำร 
5. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3 2 นำงศุภลักษณ์  ปิ่นทอง บ้ำนล ำเพิญ กรรมกำร 
6. บึงยำงประชำสรรค ์ รัตนบุรี 3 ม.3 2 นำยไกรสีห์  วรรณสอน บ้ำนดงเปือย กรรมกำร 
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  รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
……………………………………. 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6  นำยทองพูน  หมื่นจง ผอ.ร.รงบ้ำนไผ ่ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6  นำยวรศักดิ์  ลักขษร ผอ.ร.ร.บ้ำนนำวอง กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6  นำงสำวประไพริน  นธีนำม ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองผือ กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6  นำยนำยบุญรัตน์ หงษ์ทอง ผอ.ร.ร.บ้ำนยำง ตัวแทนศูนย์สอบ 
5. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 1 นำยประเสริฐ  เกตุโสระ บ้ำนหนองหิน กรรมกำร 
6. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 1 นำงพัทรำ  ละครจันทร ์ บ้ำนหนองหิน กรรมกำร 
7. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 2 นำงอรวรรณ  ดีอ้อม บำนขะยูง กรรมกำร 
8. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 2 นำยวิชัย  ธรรมำวชิรนนท ์ บ้ำนโนนทรำย กรรมกำร 
9. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 3 นำยขวีญเมือง  ทำมแก้ว บ้ำนหำญฮ ี กรรมกำร 
10. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 3 นำงสำวธนพร  บุษบำ บ้ำนหำญฮ ี กรรมกำร 
11. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 4 นำงกัญญำรตัน์  สมทิพย ์ บ้ำนม่วงหมำก กรรมกำร 
12. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 4 นำยบุญเลิศ  ชะตำถนอม บ้ำนโนนจ ำปำ กรรมกำร 
13. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 5 นำยค ำนวณ  สำกะโทก บ้ำนน้ ำค ำ กรรมกำร 
14. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 5 นำยสุทธิพร  สุวรรณำลัย บ้ำนแด ้ กรรมกำร 
15. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 6 นำงปำริชำติ  โถทอง บ้ำนเหล่ำม่วงฯ กรรมกำร 
16. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6 6 นำยอนุวัฒน์  เบ้ำทอง บ้ำนยำง กรรมกำร 
17. บ้ำนไผ ่ รัตนบุรี 4 ป.6  นำยพิชัย  ยงค์รัมย ์ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 

 
 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
................................ 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. ไตรคำมวิทยำ รัตนบุรี 4 ม.3  นำยปฏิคม  สมทิพย ์ ผอ.ร.ร.ไตรคำมวิทยำ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. ไตรคำมวิทยำ รัตนบุรี 4 ม.3  นำงสำววิไลวรรณำนธีนำม ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
3. ไตรคำมวิทยำ รัตนบุรี 4 ม.3 1 นำงพิไลวรรณ  ช่วยบุดดำ บ้ำนธำต ุ กรรมกำร 
4. ไตรคำมวิทยำ รัตนบุรี 4 ม.3 1 นำยปรเมธ  โอษะคลัง บึงยำงประชำสรรค ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
.......................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6  นำยสมนึก  จิตหนักแน่น ผอ.ร.ร.สนมศึกษำคำร หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6  นำยสมจติ  เรียบร้อย ผอ.ร.ร.บ้ำนเป้ำ กรรมกำรกลำง 
3. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6  นำยสำโรจน์  สมหวัง ผอ.ร.ร.บ้ำนโพนโก กรรมกำรกลำง 
4. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6  นำงสิทธิสินี  สอนเลิศ ผอ.ร.ร.บ้ำนอำเลำ กรรมกำรกลำง 
5. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6  นำยณรงค์ กอสำล ี รองผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 1 นำงจุไรรตัน์ ค ำสวสัดิ ์ บ้ำนแคน กรรมกำร 
7. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 1 นำงสุภำรตัน์ ทะเกิงลำภ บ้ำนแคนน้อย กรรมกำร 
8. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 2 นำงมณีกุล นอบน้อม บ้ำนนำยม กรรมกำร 
9. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 2 นำงนำงวันเพ็ญ  อุ่นรัมย ์ บ้ำนนำนวน กรรมกำร 
10. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 3 นำยสุชิน  เจรญิสุข บ้ำนสร้ำงแก้ว กรรมกำร 
11. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 3 นำงสำวสุทัศน์  สังโสมำ บ้ำนหนองขุนศรี กรรมกำร 
12. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 4 นำงดรุณี  สดับสำร บ้ำนหนองระฆัง กรรมกำร 
13. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 4 นำยวิวัฒน์  ชำลีวัน บ้ำนนำด ี กรรมกำร 
14. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 5 นำยอดิเทพ  ช่ืนงำม บ้ำนหัวนำ กรรมกำร 
15. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 5 นำยบุตรดี  หำญด ี บ้ำนโนนจำน กรรมกำร 
16. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 6 นำงสำวอำทร  สวัสด ี บ้ำนตำเพชร กรรมกำร 
17. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 6 นำยปรีชำ  แสงทอง นำนวน กรรมกำร 
18. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 7 นำงเจียมใจ  สำยกระสุน ผำแดงวิทยำ กรรมกำร 
19. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 7 นำงมยุรี  สุขพรหม บ้ำนหัวงัวฯ กรรมกำร 
20. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 8 นำงวนิดำ  บุญพิทักษ์ บ้ำนกำพระ กรรมกำร 
21. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 8 นำงประภสัสร  บุตรศร ี บ้ำนหนองโครก กรรมกำร 
22. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 9 นำยสุภำชัย  สำยวิเศษ บ้ำนหัวงัวฯ กรรมกำร 
23. สนมศึกษำคำร สนม 1 ป.6 9 นำงสุภำพร  นิลหุต บ้ำนสะทืด กรรมกำร 
24. สนมศึกษำคำร สนม 1   นำยสุพจน์  ยำนุทัย ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
 

 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
............................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่า
ย 

ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3  นำยยอดยิ่ง  สุธรรม ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนเปือย หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3  นำงธัญลักษณ์  จันทร์ศร ี สน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
3. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3 1 นำยกิตติพงษ์มิทรำวงศ ์ บ้ำนนำด ี กรรมกำร 
4. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3 1 นำงสำวเจษรำภรณ์ สุขแสง บ้ำนนำนวน กรรมกำร 
5. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3 2 นำงสำวมณเฑียร  สีด ำ บ้ำนนำนวน กรรมกำร 
6. บ้ำนโนนเปือย สนม 1 ม.3 2 นำงสำยทอง ขันธสอน บ้ำนนำด ี กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
....................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยธีระชัย  ค ำสมุำร ี ผอ.บ้ำนหัวงัว หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยส ำรวย  สังข์เสำวภำคย ์ ผอ.บ้ำนหนองระฆัง กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยเทพวิรุฬห์   บุญม ี ผอ.บ้ำนหนองขุนศร ี กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยชวลิต  โพธิ์เงิน ผอ.บ้ำนแคน กรรมกำรกลำง 
5. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยเอกชัย   แพงงำม  ผอ. หนองอียอ ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 1 นำงสำวประไพร์ ศลิำอ่อน บ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
7. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 1 นำยธวัช วิชิตสโร วัดบึงสนม กรรมกำร 
8. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 2 นำงมะยุรีย์ แก้วไธสง บ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
9. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 2 นำยประนอม  ศรีจันทร ์ บ้ำนโนนเซียง กรรมกำร 
10. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 3 นำงสำวแสงศรี ศลิำอ่อน บ้ำนทัพไทย กรรมกำร 
11. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 3 นำยประสิทธ์ิ บุญเหลือ บ้ำนนำศรีสุข กรรมกำร 
12. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 4 นำยเจนวิทย์ เข็มทอง บ้ำนโพนดวน กรรมกำร 
13. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 4 นำงบุปผำ เรียงสนำม บ้ำนโพนโก กรรมกำร 
14. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 5 นำยปรีชำ  ภูเฉลิม บ้ำนโพนดวน กรรมกำร 
15. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 5 นำยนำยสมบัติ ร่วมด ี บ้ำนโพนโก กรรมกำร 
16. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 6 นำยวิทูล สุขสม บ้ำนหนองบัวแดง กรรมกำร 
17. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 6 นำงสำวเสกสรร ถือกล้ำ บ้ำนโนนเปือย กรรมกำร 
18. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 7 นำงลัดดำ สุขแสวง หนองอียอ กรรมกำร 
19. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 7 นำงกิ่งกำญจน์  วงศ์ฉลำด สนมศึกษำคำร กรรมกำร 
20. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 8 นำงสำวอัจรำภรณ์ เทียมคล ี อำเลำ กรรมกำร 
21. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 8 นำงสำวพรรณิภำ ช่วยมติร โนนเซียง กรรมกำร 
22. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 9 นำยสยมภู เหล่ำจูม หนองบัวแดง กรรมกำร 
23. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 9 นำงจิตรลดำ ประสมศร ี สนมศึกษำคำร กรรมกำร 
24. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 10 นำงสำวรัชณี ยอดสิงห ์ หนองอียอ กรรมกำร 
25. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6 10 นำยสุภำพ สอนด ี บ้ำนโนนเปือย กรรมกำร 
26. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยสิงห์ทอง  วังสำวดี ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
27. บ้ำนหัวงัว สนม 2 ป.6  นำยสุพิน  แก้วกรวย ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
................................ 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้านนานวน สนม 2 ม.3  นายปณิธาร  ห้าวหาญ ผอ.บ้านนานวน หวัหน้าสนามสอบ 

2. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3  นำยสุดใจ  สร้อยจิต ผอ.บ้ำนนำด ี กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3  นำยนพรัตน์  บุญหล้ำ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 1 นำยทินกร สำยธน ู บ้ำนโนนเปือย กรรมกำร 
5. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 1 นำยเสริม เพชรอ ำไพ บ้ำนนำศรีสุข กรรมกำร 
6. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 2 นำยจิตติศักดิ์ เพิ่มผล บ้ำนโนนเปือย กรรมกำร 
7. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 2 นำยบุญมี ตระกลูด ี บ้ำนนำศรีสุข กรรมกำร 
8. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 3 นำงสำวธัญญธร ครุฑสุวรรณ บ้ำนอำเลำ กรรมกำร 
9. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 3 นำงประกอบศรี รุ่งเรือง บ้ำนเป้ำ กรรมกำร 
10. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 4 นำงสำวพำระนี พรมตวง บ้ำนอำเลำ กรรมกำร 
11. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3 4 นำงสำววรำภรณ์ เข็มทอง บ้ำนเป้ำ กรรมกำร 
12. บ้ำนนำนวน สนม 2 ม.3  นำยจรูญ   นำดี      ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
............................................. 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยสิทธิชัย  รังสัย ผอ.ร.ร.ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยศุภวัตร  พิเลิศ ผอ.วัดบ้ำนน้ ำค ำ กรรมกำรกลำง 
3. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยลิขิต  เพ็งประสิทธิพงศ์ ผอ.บ้ำนโพนทำ กรรมกำรกลำง 
4. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยมงคล  ชมวิจิตร ผอ.บ้ำนตูม กรรมกำรกลำง 
5. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยกิตติศักดิ์  พริ้งศิรินันทกุล ผอ.บ้ำนหมำกมี ่ กรรมกำรกลำง 
6. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยเลื่อน  นำมพรหม รองผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
7. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 1 นำยชัชวำล สร้อยจติ บ้ำนปรีง กรรมกำร 
8. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 1 นำงชิดกมล  ชมพันธ์ บ้ำนเมืองแก กรรมกำร 
9. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 2 นำงสมบูรณ์  เกลีย้งพร้อม บ้ำนนำนวน กรรมกำร 
10. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 2 นำยชัย  กระจ่ำงจิต บ้ำนบอน กรรมกำร 
11. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 3 นำงเพ็ญศรี  แก้ววัน บ้ำนจันทร์งำม กรรมกำร 
12. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 3 นำงนพวรรณ  สุทธิ บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
13. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 4 นำยจ ำเรญิ  ไตรโสม บ้ำนโพนขวำว กรรมกำร 
14. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 4 นำยทองอินทร์  สระแก้ว บ้ำนกุดมะโน กรรมกำร 
15. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 5 นำยไผท  สิงห์แป บ้ำนสะเอิง กรรมกำร 
16. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 5 นำงสุเทียบ  รำชปั้นติ๊บ บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
17. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 6 นำยวีรศักดิ์  พรหมบุตร บ้ำนยำงกระจับ กรรมกำร 
18. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 6 นำยชัยณรงค์  วงศ์วำท บ้ำนน้ ำอ้อม กรรมกำร 
19. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 7 นำงคชภรณ์  มำลีหวล บ้ำนโพนครก กรรมกำร 
20. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 7 นำยวินัย  ดีล้อม บ้ำนพิงพวย กรรมกำร 
21. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 8 นำงอรพินท์  ชอบธรรม บ้ำนหนองตำด กรรมกำร 
22. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 8 นำยสุรชัย  อันมัย บ้ำนตำนบ กรรมกำร 
23. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 9 นำงรุ่งอรุณ  ดีล้อม ไตรคำมสำมัคค ี กรรมกำร 
24. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 9 นำงเสำวนีย์  ศรไีตรลืม บ้ำนกระโพ กรรมกำร 
25. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 10 นำงศศิวิมล  ผกำนนท ์ บ้ำนยำงกระจับ กรรมกำร 
26. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 10 นำงธนนันท์ แก้วบุญเลิศ บ้ำนกระโพ กรรมกำร 
27. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 11 นำงสำวเกลื้อกลู  พงไทยสง บ้ำนกระโพ กรรมกำร 
28. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 11 นำงดลฤดี  อำวอร่ำมรัศมิ ์ บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
29. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 12 นำงจิรำวรรณ  เกษแก้ว บ้ำนธรรมษำ กรรมกำร 
30. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6 12 นำงทองทิพย์  ผลินธร บ้ำนตำฮะ กรรมกำร 
31. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยบุญเจือ ภูแก้ว ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
32. ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) ท่ำตูม 1 ป.6  นำยพรศักดิ์ ศรีแก้ว ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
...................................... 

ที ่ สนาม
สอบ

โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้
อง 

ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3  นำยศุภนนท์  พรหมบตุร บ้ำนลุงปุง หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3  นำยสมหมำย บุญปก ผอ.บ้ำนไกลเสนียด กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3  นำยสุนัย  สุวงศ ์ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 1 นำงนฤมล  มูลตรีภักดิ ์ บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
5. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 1 นำงภิสมบท  จันทรคต ิ บ้ำนพรมเทพฯ กรรมกำร 
6. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 2 นำยวินัย  บัวศร ี บ้ำนตำกลำง กรรมกำร 
7. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 2 นำงมยุรี  เสอดุม บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
8. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 3 นำงอมรรัตน์  พรโสภณ บ้ำนปรีง กรรมกำร 
9. บ้ำนลุงปุง ท่ำตูม 1 ม.3 3 นำยศักดิ์สิทธ์ิ  เลิศรตันำวด ี บ้ำนปอหมัน กรรมกำร 

 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
........................................ 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่า
ย 

ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1 บ้ำนโพธิศึกษำ ท่ำตูม 1 ม.3  นำยสุมติร  เพ็งประสิทธ์ิพงษ์ บ้ำนม่วงมูล หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนโพธิศึกษำ ท่ำตูม 1 ม.3  นำยธนำกร  กุ่มพรม ผอ.บ้ำนโพนงอย ตัวแทนศูนย์สอบ 
3 บ้ำนโพธิศึกษำ ท่ำตูม 1 ม.3 1 นำยวรำวุธ  จงใจงำม บ้ำนลุงปุง กรรมกำร 
4 บ้ำนโพธิศึกษำ ท่ำตูม 1 ม.3 1 นำยสมทบ  สมิำ บ้ำนลุงปุง กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6  นำยพงศ์ศำสตร์ ไพรสินธุ ์ ผอ.บ้ำนยำงกระจับ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6  นำยจริญอังศน ุ ผอ.บ้ำนตำนบ กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6  นำยเทิดศักดิ์  ช่ืนสมบัต ิ ผอ.บ้ำนโพนขวำว กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6  นำยบุญส่ง เกตุโสระ ผอ.บ้ำนหัวพี กรรมกำรกลำง 
5. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6  นำยธรรมนญู  ขวัญรมัย ์ รองผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 1 นำงอรุณี  ไขแสง บ้ำนไกลเสนียด กรรมกำร 
7. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 1 นำยสุทิน  สอนสรุะ บ้ำนม่วงมูล กรรมกำร 
8. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 2 นำงสมควร  พลหนองหลวง บ้ำนบัลลังฯ กรรมกำร 
9. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 2 นำงวีรกำนต์  อุดมค ำ บ้ำนหนองคูใหญ ่ กรรมกำร 
10. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 3 นำงศุภมำส  ทำทอง บ้ำนเฉลียง กรรมกำร 
11. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 3 นำงอมรศรี  ดีพร้อม บ้ำนหนองบัว กรรมกำร 
12. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 4 นำยทัศนำ  ฉิมพล ี บ้ำนหนองบัว กรรมกำร 
13. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 4 น.ส.วิไล  กว้ำงขวำง บ้ำนหนองยำง กรรมกำร 
14. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 5 นำยอัครเดช  บุญปก บ้ำนปรำสำท กรรมกำร 
15. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 5 นำงวรำวรรณ์  ค ำด ี บ้ำนหมำกมี ่ กรรมกำร 
16. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 6 นำงสำวศิริรตัน์  ผิวเหลือง ล้ำนลุงปุง กรรมกำร 
17. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 6 นำงชวนพิศ  เพ็งประสิทธิ์พงศ์ บ้ำนหมำกมี ่ กรรมกำร 
18. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 7 นำยสุพิศ  สุขประเสริฐ บ้ำนไกลเสนียด กรรมกำร 
19. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 7 นำยศุภกร  เข็มทอง วัดบ้ำนน้ ำค ำ กรรมกำร 
20. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 8 นำงศศิวิมล  ผกำนนท ์ บ้ำนไกลเสนียด กรรมกำร 
21. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 8 นำงสำวยำใจ  มำลหีวล บ้ำนบัลลังฯ กรรมกำร 
22. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 9 นำงศิริลักษณ์  สิมมำ บ้ำนลุงปุง กรรมกำร 
23. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2 ป.6 9 นำงสุรีรตัน์  เจรญิศิร ิ ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) กรรมกำร 
24. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2   นำยชัยพร อินทรชู ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
25. บ้ำนยำงกระจับ ท่ำตูม 2   นำยไพรัช  มีพันธ์ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2555  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
........................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3  นำยศุภนัฐ  อินทร์งำม ผอ.บ้ำนโพนครก หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3  นำยก ำแหง  วงศ์ฉลำด ผอ.บ้ำนสำโรจ กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3  นำยนิวัติ  ทมโคตร ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 1 นำยเสถียร  ศักศร ี ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) กรรมกำร 
5. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 1 นำยกฤตพรต  เครือลุน บ้ำนลุงปุง กรรมกำร 
6. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 2 นำงจิตตวัฒนำ  บุญยืน บ้ำนลุงปุง กรรกมำร 
7. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 2 นำงสำวอัมพร  แป้นโสม ท่ำตูม(สนิทรำษฎร์) กรรมกำร 
8. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 3 นำงสำวมัลลวีร์ ดอกแก้ว บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
9. บ้ำนโพนครก ท่ำตูม 2 ม.3 3 นำยภักดี  เตมิสุข บ้ำนปรีง กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 

..................................... 
ที ่ สนามสอบ

โรงเรียน 
เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6  นยภูมิพันธ์  จันทร์เพ็ญ ผอ.บ้ำนบัวโคก หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6  นำยสุบรรณ  ศรีประสำร ผอ.บ้ำนโสมน กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6  นำยไกรเพชร  จันทร์แดง ผอ.ไตรคำมสำมคัค ี กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6  นำยอักษร  จุฑำรัตน ์ ผอ.บ้ำนธรรมษำ กรรมกำรกลำง 
5. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6  นำยอนุวัฒน์ลักขษร ผอ.บ้ำนบะ ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 1 นำงสมพร  พูนสุข บ้ำนบะ กรรมกำร 
7. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 1 นำยเฉลมิ  ตลับทอง บ้ำนปรีง กรรมกำร 
8. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 2 นำยกิตติ  พูนสุข บ้ำนบะ กรรมกำร 
9. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 2 นำงเพ็ญศรี  ดำทอง บ้ำนเฉนียง กรรมกำร 
10. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 3 นำยวีรเกียรติ  ศรชัยเลิศสกุล บ้ำนข้ีเหล็ก กรรมกำร 
11. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 3 นำยเฉลมิ  พลภูเมือง บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
12. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 4 นำยปิยะ  สร้อยจิตร บ้ำนบะ กรรมกำร 
13. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 4 นำงศิริพร  สำนันท์ บ้ำนอำคุณ กรรมกำร 
14. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 5 นำยปัญญำ  ใจกล้ำ บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
15. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 5 นำยชำญชัย วลัยศร ี บ้ำนโนนโพธิ ์ กรรมกำร 
16. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 6 นำยประกำศติ  สืบเทพ บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
17. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 6 นำยฉลอง  คงทรัพย์ บ้ำนลุงปุง กรรมกำร 
18. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 7 นำงสำวเพียงตะวัน  ฤทธิรณ บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
19. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 7 นำยจ ำรสั  สิงหเสนำ บ้ำนบัว กรรมกำร 
20. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 8 นำยกฤตภพ  ศรีใหญ ่ บ้ำนตำทติย ์ กรรมกำร 
21. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 8 นำงจำรุนัย  อินทร์สอน บ้ำนปอหมัน กรรมกำร 
22. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 9 นำงกัญญำณัฐ ยินดีฉำย บ้ำนพรมเทพฯ กรรมกำร 
23. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 9 นำงกรกมลวรรณ  ก้ำนจักร บ้ำนปอหมัน กรรมกำร 
24. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 10 นำยประสิทธ์ิ  ตลับทอง บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
25. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 10 นำงบุษกร  นิ่มกระโทก บ้ำนโนนสูง กรรมกำร 
26. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 11 นำยธวัชชัย  อิฐรัตน์ บ้ำนโพนครก กรรมกำร 
27. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ป.6 11 นำยอภิศักดิ์  ยำงงำม บ้ำนส ำโรง กรรมกำร 
28. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3   นำยด ำรหิ์ พิศเพ็ง ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
29 บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3   นำยสุนีย์ กองทอง ช่ำงครุภัณท ์ กรรำกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556 แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
................................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3  นำยสุเทพ สุขชีพ ผอ.บ้ำนหนองไม้ถี ่ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3  นำยสมพงษ์สมิมำ ผอ.บ้ำนหนองยำง กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3  นำยวันดี  สุขชีพ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 1 นำงนภำภรณ์  คงทรัพย ์ บ้ำนปรีง กรรมกำร 
5. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 1 นำยประณต  สุขแสง บ้ำนหัวพี กรรมกำร 
6. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 2 นำงสุพิต  ตลับทอง บ้ำนเหล่ำ กรรมกำร 
7. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 2 นำยเรียบ  สมรูป บ้ำนสำโรช กรรมกำร 
8. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 3 นำงชุติมำ  สิมมำ บ้ำนสะเอิง กรรมกำร 
9. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 3 นำยภูมพิิทักษ ์ เจริญไว บ้ำนพรมเทพฯ กรรมกำร 
10. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 4 นำงพร้อมทรัพย์ ศักดิ์ศร ี บ้ำนชำยทุ่ง กรรมกำร 
11. บ้ำนบัวโคก ท่ำตูม 3 ม.3 4 นำงปรียำนุช  บุญหลือ บ้ำนตระมูง กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่ง  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
....................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยส ำรำญ ลักขษร ผอ.ร.ร.บ้ำนกระโพ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยพจน์  กำระเกษ ผอ.บ้ำนโนนโพ กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยจิรัฐกรณ์ ชุมสุข ผอ.บ้ำนตำกลำง กรรมกำรกลำง 
4. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยค ำโพธิ์  บุญสิงห ์ ผอ.บ้ำนหนองอีด ำ กรรมกำรกลำง 
5. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยเทพวิมล  นำมสว่ำง ผอ.บ้ำนทุ่งโก ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 1 นำยสุชำติ  สร้อยสีหำ บ้ำนหนองคูน้อย กรรมกำร 
7. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 1 นำยรัตนศักดิ์  ลวดเงิน บ้ำนนำนวน กรรมกำร 
8. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 2 นำยจักรกฤษณ์  ชิดนอก บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
9. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 2 นำงอรวรรณ  เสง่ียม บ้ำนธรรมษำ กรรมกำร 
10. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 3 นำยพำตกร  แทนสมบัต ิ บ้ำนหนองแสง กรรมกำร 
11. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 3 นำยสมเจตน์  ยิ่งยงยุทธ บ้ำนหนองคูใหญ ่ กรรมกำร 
12. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 4 นำยอุทัย  ชัยงำม บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
13. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 4 นำยสำยันต์  ค ำมะณ ี บ้ำนโสมน กรรมกำร 
14. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 5 นำงบัวลอย  สนใจ บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
15. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 5 นำงสุภำพร  บุญสิงห ์ บ้ำนโสมน กรรมกำร 
16. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 6 นำงบุปผำ  บุญม ี บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
17. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 6 นำงนริสรำ  ทีงำม บ้ำนหนองไม้ถี ่ กรรมกำร 
18. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 7 นำยสุธน  สุวรรณลำ บ้ำนทุ่งโก กรรมกำร 
19. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 7 นำยฉัตรชัย  ปลำยแก่น บ้ำนโสมน กรรมกำร 
20. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 8 นำงนงเยำว์  ปลำยแก่น บ้ำนหนองแวง กรรมกำร 
21 บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 8 นำยร ำรึก  เจือจันทร ์ บ้ำนหนองไม้ถี ่ กรรมกำร 
22. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 9 นำงทองดี  นำมสว่ำง บ้ำนท่ำศิลำ กรรมกำร 
23. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6 9 นำยบุญเติม  ใจกล้ำ บ้ำนหนองตำด กรรมกำร 
24. บ้ำนกระโพ ท่ำตูม4 ป.6  นำยเดช  ศำลำงำม ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
...................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ช้ัน ห้อง ช่ือ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าที ่

1. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3  นำยวีระชำติ  บุญไว ผอ.ร.ร.บ้ำนตระมูง หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3  นำยบุญธรรม  ปำนเพ็ชร ผอ.บ้ำนปรีง กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3  นำยวัชรินทร์ นุตโร ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 1 นำยวัฒนะ  กันนุฬำ บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
5. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 1 นำงจำรุรัตน์  เจือจันทร ์ บ้ำนหนองไม้ถี ่ กรรมกำร 
6. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 2 นำงอ ำพร  หอมหวน บ้ำนโสมน กรรมกำร 
7. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 2 นำยประสิทธ์ิ  มูลตรีภักดิ ์ บ้ำนบัวโคก กรรมกำร 
8. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 3 นำยมั่ง  สำแก้ว บ้ำนโสมน กรรมกำร 
9. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 3 นำยประกอบ  สร้อยจิตร บ้ำนหนองไม้ถี ่ กรรมกำร 
10. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 4 นำยวิวัฒพงษ์พัทโท บ้ำนหนองไม้ถี ่ กรรมกำร 
11. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 4 นำยนิวัฒน์  สุขเกษม บ้ำนหนองตำด กรรมกำร 
12. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 5 นำยวิจิตร  คงทรัพย ์ บ้ำนเมืองแก กรรมกำร 
13. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3 5 นำยเขตรัฐ  ชูเชิด บ้ำนตูม กรรมกำร 
14. บ้ำนตระมูง ท่ำตูม 4 ม.3  นายสฤษด์ิ บุญบรรลุ ช่างครุภนัฑ ์ กรรมการ 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2554  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
............................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำงเพ็ชรำ  พรมตวง ผอ.อนุบำลชุมพลบุร ี หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำงวรำงคณำ  ชลำชัย ผอ.บ้ำนชุมพลบรุ ี กรรมกำรกลำง 
3. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำยบุญล้อม  เรืองแสง ผอ.บ้ำนเบงท่ำฉลำด กรรมกำรกลำง 
4. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำยทรงศิลป์  กะกำรด ี ผอ.บ้ำนตึกชุม กรรมกำรกลำง 
5. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำยณรงค์ศักดิ์  เหมือนชำต ิ รองผอ.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
6. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 1 นำยสมำน  ค ำเภำ บ้ำนขำมโพนทัน กรรมกำร 
7. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 1 นำยเดชำ  เทียนค ำ บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
8. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 2 นำยสุทัศน์  ช่ำงฉลำด บ้ำนโนนตำลหนำมแท่ง กรรมกำร 
9. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 2 นำงประทำนพร  สุดำปัน บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
10. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 3 นำยสุทัศน์  ปรำสัยงำม บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
11. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 3 นำยบุญเชิด  แก้วจรญั บ้ำนโพนม่วง กรรมกำร 
12. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 4 นำยพนมวรรณ  โพธิสำร บ้ำนตลุงโนนกอก กรรมกำร 
13. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 4 นำยสมศักดิ์  สุขตำม บ้ำนยำงขำมเฒ่ำ กรรมกำร 
14. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 5 นำงสุพรรณี  อินทมนต ์ บ้ำนหนองเรือ กรรมกำร 
15. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 5 นำยสันติ  กำรบรรจง บ้ำนทิพย์นวด กรรมกำร 
16. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 6 นำยสมเกียรติ  ศิริโชคธนำนันท์ บ้ำนกระสัง กรรมกำร 
17. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 6 นำยจำรุเดช  ลักษร บ้ำนยำงบ่อภิรมย ์ กรรมกำร 
18. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 7 นำยทัตธน  กำญจรสั บ้ำนกระเบื้อง กรรมกำร 
19. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 7 นำยเรืองเดช  พิเลิศ บ้ำนยำงบ่อภิรมย ์ กรรมกำร 
20. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 8 นำงล ำยอง  กลิ่นช้ำง บ้ำนขวำวโค้ง กรรมกำร 
21. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 8 นำยธีระ  สดุำปัน บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ กรรมกำร 
22. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 9 นำงธิดำรัตน์  ปุรณะ บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ กรรมกำร 
23. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 9 นำงสมหวัง  โมกหอม ยำงบ่อภิรมย ์ กรรมกำร 
24. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 10 นำยนิรันดร์  โสรัตน ์ บ้ำนยำงบ่อภิรมย ์ กรรมกำร 
25. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 10 นำงสำวสุฤทัย บุญมำ  บ้ำนทิพย์นวด กรรมกำร 
26. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 11 นำยนอม  ครองงำม บ้ำนยำงบ่อภิรมย ์ กรรมกำร 
27. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6 11 นำงสำวภรรณภำ สำยหงส ์ บ้ำนทิพย์นวด กรรมกำร 
28. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำยถวิล ปริปณุณะ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
29. อนุบำลชุมพลบุร ี ชุมพลบุร ี1 ป.6  นำยสุขสันต์  เนื่องม ี ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2554  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 

............................... 
ที ่ สนามสอบ

โรงเรียน 
เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3  นำยณรงค์  บุญอึ้ง ผอ.บ้ำนส ำโรง หัวหน้ำสนำมสอบ 
2. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3  นำยบุญร่วม  ประทุมทอง ผอ.โพนทองพิทยำคม กรรมกำรกลำง 
3. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3  นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 1 นำยสุภำ  ศรีศิลำ บ้ำนโพนม่วง กรรมกำร 
5. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 1 นำงร ำยวน  ฤทธิบำล บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
6. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 2 นำงสำวสุเทียน  ดำศร ี บ้ำนโพนม่วง กรรมกำร 
7. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 2 นำยอนำวินทร์  โสมำเกต ุ บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
8. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 3 นำงสำวสุพรรณี พันเดช บ้ำนหนองเรือ กรรมกำร 
9. บ้ำนส ำโรง ชุมพลบุร ี1 ม.3 3 นำงเอมอร  โสมำเกต ุ บ้ำนไพรขลำ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
...................................... 

ที ่ สนามสอบโรงเรียน เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 
1 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยไสว  โคสนำม ผอ.ร.ร.บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยสุรพล  เป็นพุ่มพวง ผอ.บ้ำนกระเบื้อง กรรมกำรกลำง 
3 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยบุญเหลือ  ฤทธิรณ ผอ.บ้ำนขวำวโค้ง กรรมกำรกลำง 
4 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยวัฒนำ  สุดชำร ี ผอ.บ้ำนกระสัง กรรมกำรกลำง 
5 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยสมเกียรติ  อิฐรัตน ์ ผอ.บ้ำนยำงชุม ตัวแทนศูนย์สอบ 
6 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 1 นำยประเสริฐ  แก่นพรม บ้ำนยะวึกฯ กรรมกำร 
7 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 1 นำงสะอำด  นำมภักดิ ์ บ้ำนบุตำโสม กรรมกำร 
8 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 2 นำยอษุำวลี  จันทร์วิเศษ บ้ำนม่วงน้อย กรรมกำร 
9 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 2 นำงพวงเพ็ชร  สำยจีน บ้ำนอ้อตลิ่งชัน กรรมกำร 
10 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 3 นำยพงษ์พิทักษ์  จิตกล้ำ สระขดุดงส ำรำญวิทยำ กรรมกำร 
11 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 3 นำยเพชร  ไทยโสภำ บ้ำนอ้อตลิ่งชัน กรรมกำร 
12 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 4 นำยไพฑูรย์  รัตนด ี สระขดุดงส ำรำญวิทยำ กรรมกำร 
13 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 4 นำยวชิรำภรณ์  สีแสง บ้ำนตั้งใจ กรรมกำร 
14 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 5 นำยสุรจิต  บ ำรุง บ้ำนแสนสุข กรรมกำร 
15 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 5 นำงสำวทวีรัตน์  แก่นงูเหลืม บ้ำนตั้งใจ กรรมกำร 
16 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 6 นำยศุภชัย  ใค่นุ่นโพธ์ิ สำมัคคีศึกษำ กรรมกำร 
17 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 6 นำงปำรณีย์  แตงทองกุล บ้ำนข้ีเหล็กโนนจำน กรรมกำร 
18 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 7 นำงสำวยุภำ  หลุมทอง บ้ำนยะวึกฯ กรรมกำร 
19 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 7 นำงทิพย์วรรณ  อุทำโย บ้ำนข้ีเหล็กโนนจำน กรรมกำร 
20 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 8 นำงสำวสุธรรม  ตรีวเิศษ ชุมชนบ้ำนซำด กรรมกำร 
21 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 8 นำยวีระชัย  ปุริโส บ้ำนโนนสัง กรรมกำร 
22 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 9 นำยบุญมำก  สำยสกลุ บ้ำนเมืองไผ่กระท่ม กรรมกำร 
23 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6 9 นำยเกียรติพงษ์  เพชรขำว บ้ำนยำงบ่ออี กรรมกำร 
24 บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ ชุมพลบุรี 2 ป.6  นำยชัยยุทธ ค ำเภำ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2556  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557 สพป.สุรินทร์  เขต  2 
............................................ 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3  นำยทองใส  สุดำบรรณ ผอ.ร.ร.บ้ำนไพรขลำ หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3  นำยเกรียงศักดิ์  แก้วหอม ผอ.บ้ำนหนองเรือ กรรมกำรกลำง 
3 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3  นำยบุญเกดิ  เหลำม ี ผอ.บ้ำนทิพย์นวด กรรมกำรกลำง 
4 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3  นำงสำววรำภรณ์ บญุเจียม ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
5 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 1 นำยเพชร  ไทยโสภำ บ้ำนอ้อตลิ่งชัน กรรมกำร 
6 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 1 นำยสมิน  จำรุทรัพย์สดใส บ้ำนยะวึกฯ กรรมกำร 
7 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 2 นำยชวน  ครองงำม บ้ำนยะวึกฯ กรรมกำร 
8 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 2 นำยอัมพันธ์  โสภักด ี บ้ำนอ้อตลิ่งชัน กรรมกำร 

9 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 3 นำยสมโชค  ภำกค ำ บ้ำนอ้อตลิ่งชัน กรรมกำร 
10 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 3 นำยสำยณัห์  ศรีกฏุ สระขดุดงส ำรำญวิทยำ กรรมกำร 
11 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 4 นำงสำวสุมำลี  กงไธสง สระขดุดงส ำรำญวิทยำ กรรมกำร 

12 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 4 นำยอวยชัย  เจนไชย สระขดุดงส ำรำญวิทยำ กรรมกำร 
13 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 5 นำยสุรพงศ์  วงศ์กล้ำ บ้ำนโพธ์ิห้วย กรรมกำร 
14 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 5 นำงจินตนำ  ค ำวิเศษ บ้ำนยำงบ่ออ ี กรรมกำร 
15 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 6 นำงกุลยำ  ลอดสุโข บ้ำนโพธ์ิห้วย กรรมกำร 

16 บ้ำนไพรขลำ ชุมพลบุรี 2 ม.3 6 นำยบุญคง  อุไรรัมย ์ บ้ำนยำงบ่ออ ี กรรมกำร 
17 บ้ำนไพรขลำ บ้ำนไพรขลำ ม.3  นำยรื่น  จิตคง ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
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รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2554  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
..................................... 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยอภิรักษ์  ยันรมัย ์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้ำนซำต หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยวินัย  พรหมสรุินทร ์ ผอ.สระขุดดงส ำรำญ กรรมกำรกลำง 
3 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยเอกนรินทร์  หำด ี ผอ.บ้ำนตั้งใจ กรรมกำรกลำง 
4 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยสุดใจ  สมภักด ี ผอ.บ้ำนขี้เหล็กโนนจำน กรรมกำรกลำง 
5 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยสุรตัน์  สุขทว ี ผอ.บ้ำนยำงบ่อภริมณ ์ ตัวแทนศูนย์สอบ 
6 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 1 นำงสำววรำรตัน์  บำนเย็น โพนทองพิทยำคม กรรมกำร 
7 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 1 นำงกัลยำ  อุปสรณ ์ บ้ำนระหำร กรรมกำร 
8 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 2 นำงสมจิต  ศรีพมิพำ บ้ำนสวนหม่อน กรรมกำร 
9 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 2 นำยพงษ์ศักดิ์  ฉันทกิจนุกูล บ้ำนแคนด ำ กรรมกำร 
10 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 3 นำงสำวบังอร  จินดำกุล บ้ำนโคกสูง กรรมกำร 
11 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 3 นำงพงศกร  สำลีทอง บ้ำนชุมพลบุร ี กรรมกำร 
12 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 4 นำยศิริพงศ์  เนื่องมี บ้ำนสนวนโคกเม็ก กรรมกำร 
13 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 4 นำงชวนพิศ  เรืองแสง บ้ำนเบงท่ำฉลำด กรรมกำร 
14 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 5 นำงกุลจิรำ  พรหมบุตร บ้ำนศรีณรงค ์ กรรมกำร 
15 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 5 นำยสนั่น  แสงนิล บ้ำนเบงท่ำลำด กรรมกำร 
16 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 6 นำงสำวชไมพร  กรมทอง บ้ำนชุมพลบุร ี กรรมกำร 
17 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 6 นำยวรพงษ์  ฤทธิรณ บ้ำนยำงชุม กรรมกำร 
18 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 7 นำงมยุรี  สืบเพ็ง บ้ำนทิพย์เนตร กรรมกำร 
19 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 7 นำยนรำกร  จันทรบตุร บ้ำนหัวนำค ำ กรรมกำร 
20 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 8 นำงสมพร  สิงห์ภูงำ บ้ำนกระเบื้องใหญ ่ กรรมกำร 
21 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 8 นำงกัลยำ  ยุบลนติย ์ บ้ำนขุนหำญ กรรมกำร 
22 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 9 นำยคัมภรี์ กลับสุข บ้ำนศรีณรงค ์ กรรมกำร 
23 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 9 นำงโสภำ  โชตมิุข บ้ำนหนองพิมำน กรรมกำร 
24 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 10 นำยกิตติศักดิ์  รำชธรรมมำ โพนทองพิทยำคม กรรมกำร 
25 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6 10 น.ส.วไลลักษณ์  รำชแสนเมือง อนุบำลชุมพลบุร ี กรรมกำร 
26 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยสุดใจ  อินทร์ปรำงค์ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 
27 ชุมชนบ้ำนซำด ชุมพลบุรี 3 ป.6  นำยประสิทธ์ิ มะสันเทียะ ช่ำงครุภัณฑ ์ กรรมกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 
 

รายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา  2554  แนบท้ายค าสั่งที่ 58/2557  สพป.สุรินทร์  เขต  2 
............................ 

ที ่ สนามสอบ
โรงเรียน 

เครือข่าย ชั้น ห้อง ชื่อ-สกลุ  กรรมการ ครูโรงเรียน หน้าท่ี 

1 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3  นำยนฤชิต  บุญจิตร ผอ.ร.ร.บ้ำนโพธิ์หว้ย หัวหน้ำสนำมสอบ 
2 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3  นำยบัณฑติ  เตหะรัตน ์ ผอ.บ้ำนยำงบ่ออ ี กรรมกำรกลำง 
3 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3  นำยทิพำกร  ทีน้ ำค ำ ศน.สพป.สร.2 ตัวแทนศูนย์สอบ 
4 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 1 นำยพรชัย  ทุมทอง บ้ำนตึกชุม กรรมกำร 
5 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 1 นำงหนึ่งฤทัย  สุดชำรี บ้ำนชุมพลบุร ี กรรมกำร 
6 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 2 นำยวีรพนธ์  ฤทธิรณ อนุบำลชุมพลบุร ี กรรมกำร 
7 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 2 นำงกิติยำภรณ์  สุปะทัง บ้ำนตึกชุม กรรมกำร 
8 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 3 นำยภำณุวิชญ์  ประดับสุข บ้ำนตึกชุม กรรมกำร 
9 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 3 นำยสุภำพ  กณัโสมำ บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ กรรมกำร 
10 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 4 นำงสำวสุรตัน์  พิรุณ โพนทองพิทยำคม กรรมกำร 
11 บ้ำนโพธ์ิห้วย ชุมพลบุรี 3 ม.3 4 นำงรัตนำภรณ์  กระแสจันทร ์ บ้ำนดู่นำหนองไผ ่ กรรมกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


