ประกาศโรงเรียนเวียงสระ
ที่ 001/2565
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจาปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามสอบโรงเรียนเวียงสระ
เพื่อให้การดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ประจาศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียน
เวียงสระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 24 (1) (2) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
พ.ศ. 2535 ประกอบกั บ ค าสั่ ง สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) ที่ 161/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานดาเนินงานการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2564 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จึง แต่ง ตั้ ง คณะท างานดาเนิ น การทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ประจาศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามสอบโรงเรียนเวียงสระ เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการทดสอบดังกล่าว ประกอบด้วย
1. กรรมการดาเนินการสอบ
1. นางสาววรรณี แก้วศิริ
2. นายจตุพล โฉมยงค์
3. นางสาวสุริยา เพราเพราะ
4. นายเกียรติศักดิ์ ภักดี
5. นายณัฏฐชัย รักแก้ว

ประธานกรรมการ (หัวหน้าสนามสอบ)
กรรมการ (ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ)
กรรมการ (หัวหน้าตึก)
กรรมการ (ผู้ช่วยหัวหน้าตึก)
กรรมการ (ผู้ช่วยหัวหน้าตึก)

2. กรรมการกลาง
2.1 ผู้ประสานงานสนามสอบ
1. นางอาทิตยา ดวงมณี

กรรมการ

2.2 ฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบและแยกกระดาษคาตอบ
1. นางอรุณี รุ่งรัตนกุลศรี
2. นางสาวสลี โรยร่วง

กรรมการ
กรรมการ

2.3 ฝ่ายจัดสถานที่และควบคุมห้องสอบ
1. นายตรัยพร เดชาพร
2. นางสาวนิดหน่อย เส็นหละ
3. นายสมบุญ จิตจานง
4. นางเมตตา ทองสอน
5. นางปราณี เสมอักษร
6. นางอุไร บุญกล่า
7. นายธวัตร์ จันทร์เกลี้ยง

กรรมการ (ครู)
กรรมการ (นักการภารโรง)
กรรมการ (นักการภารโรง)
กรรมการ (นักการภารโรง)
กรรมการ (นักการภารโรง)
กรรมการ (นักการภารโรง)
กรรมการ (นักการภารโรง)

2.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
1. นายศิริธนากร หนูจันทร์แก้ว

กรรมการ

2.5 ฝ่ายการเงิน
1. นางประนอม สรรพา
2. นางสาวจารุวรรณ ฤกษ์วรรณ

กรรมการ
กรรมการ

2.6 ฝ่ายพยาบาล
1. นางสาวแก้วกาญจน์ เมืองน้อย
2. นางสาววราภรณ์ ช้องทอง

กรรมการ
กรรมการ

2.7 ฝ่ายเฝ้าคลังข้อสอบและรักษาความปลอดภัย
1. ส.ต.ต.ปฐมภพ แซ่บ้าง
2. ร.ต.ต. ประยูร เทพนิมิตร
3. ร.ต.ต. กันตภณ จันทร์พุธ
4. ส.ต.ต.พอพล นิลสวัสดิ์
5. ร.ต.ท.ขจรเกียรติ สวัสดิ์ดี
6. ร.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ติกขนา
7. ส.ต.ต.ภัทร์นรินท์ ทองทา
8. นายเผด็จ เมืองน้อย
9. นายภนธนา บาเพ็ญธรรม
10. นายพรเลิศ เมืองน้อย

กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ตารวจ)
กรรมการ (ยาม)
กรรมการ (ยาม)
กรรมการ (ยาม)

3. กรรมการคุมสอบ
1. นางอารัญญา บุญมาก
2. นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต
3. นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
4. นายนริศ จันทร์สะอาด
5. นางสาวทิวาพร ศรีกรด
6. นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี
7. นายวิทยา ชุมทอง
8. นางสาวฮารีนา หมัดอาดา
9. นางสาวกนกวรรณ หมานมา
10. นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์
11. นางพัชรี วุฒิกรณ์
12. นางวัลลภา มีเสือ
13. นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ
14. นางสาวอารยา แก้วทองสอน
15. นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา
16. นายธีรภัทร์ ทองชื่น
17. นางสุธาสินี หนูนาค
18. นางสาคร ไชยวงค์
19. นายรัฐพล ทองศรี
20. นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
21. นางธัญชิตา ปะหินา
22. นายวีรพงษ์ กันทัด
23. นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา
24. นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
25. นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
26. นางสาวพิชา ภักดีอักษร
27. นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
28. นางกชมนวรรณ พัวพันธ์
29. นางสาวจามรี ปานแดง
30. นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
31. นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
32. นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
33. นายสุธี จานงค์จิตร
34. นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
35. นายจักรพงศ์ กาลาสี
36. นางสาวปิยนุช ขวดทอง
37. นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์

กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา
กรรมการโรงเรียนพระแสงวิทยา

38. นางสาวโศภิตา สิทธิฤทธิ์
39. นางสาวเพชรรัตน์ รักช้าง
40. นายธนภัทร ขวัญช่วย
41. นางสาวเพ็ญประภา สงเสน
42. นางสาวมายุรี นาคเป้า
43. นางสาวชนิภรณ์ คงมาก
44. นางสาวกิตติญา ขวัญรักศรี
45. นางสาววิริยา ชัยสุโข
46. นายธีรภัทร พิกุลทอง
47. ว่าที่ร้อยตรีธีรนัย หนูอุไร
48. นางธรชญา ราชบุตร
49. นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด
50. นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว
51. นายสมพร ทองรอด
52. นางสาวมาริษา ทองตาล่วง
53. นางสาวศิริมา ปานแขวง
54. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขา
4. กรรมการคุมสอบสารอง
1. นายวุฒิพงษ์ แพรกทอง
2. นายภทรธร แช่มวัฒนชัย
3. นางสาวอุไรวรรณ หะหมาน

กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนบ้านยูงงาม
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนชัยบุรีพิทยา
กรรมการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
กรรมการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ
กรรมการโรงเรียนเวียงสระ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นางสาววรรณี แก้วศิร)ิ
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงสระ

กรรมการคุมสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนเวียงสระ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ-สกุล
นางอารัญญา บุญมาก
นางกชมนวรรณ พัวพันธ์
นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต
นางสาวจามรี ปานแดง
นางศิริลักษณ์ ชูช่วย
นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด
นายนริศ จันทร์สะอาด
นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์
นางสาวทิวาพร ศรีกรด
นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์
นางสาวสาธิตา ตะนาวศรี
นายสุธี จานงค์จิตร
นายวิทยา ชุมทอง
นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์
นางสาวฮารีนา หมัดอาดา
นายจักรพงศ์ กาลาสี
นางสาวกนกวรรณ หมานมา
นางสาวปิยนุช ขวดทอง
นางสาวมลฑิตา นวลสุทธิ์
นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์
นางพัชรี วุฒิกรณ์
นางสาวโศภิตา สิทธิฤทธิ์
นางวัลลภา มีเสือ
นางสาวเพชรรัตน์ รักช้าง
นางสาวอนงค์นารถ ศรีสุวรรณ
นายธนภัทร ขวัญช่วย

โรงเรียน
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา

อาคาร
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ห้อง
สอบที่
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13

หมาย
เลขห้อง
311
311
313
313
314
314
323
323
324
324
325
325
326
326
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336

กรรมการคุมสอบ ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประจาปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนเวียงสระ
ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื่อ-สกุล
นางสาวอารยา แก้วทองสอน
นางสาวเพ็ญประภา สงเสน
นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณเวลา
นางสาวมายุรี นาคเป้า
นายธีรภัทร์ ทองชื่น
นางสาวชนิภรณ์ คงมาก
นางสุธาสินี หนูนาค
นางสาวกิตติญา ขวัญรักศรี
นางสาคร ไชยวงค์
นางสาววิริยา ชัยสุโข
นายรัฐพล ทองศรี
นายธีรภัทร พิกุลทอง
นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร
ว่าที่ร้อยตรีธีรนัย หนูอุไร
นางธัญชิตา ปะหินา
นางธรชญา ราชบุตร
นายวีรพงษ์ กันทัด
นางสาวปัทมาพร จันทรเกิด
นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา
นางสาวกิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว
นางสาวนพวรรณ สุขเนียม
นายสมพร ทองรอด
นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว
นางสาวมาริษา ทองตาล่วง
นางสาวพิชา ภักดีอักษร
นางสาวศิริมา ปานแขวง
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์
นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณขา

โรงเรียน
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนเวียงสระ
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพรุพีพิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพรุพีพิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนบ้านยูงงาม
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนชัยบุรีพิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
โรงเรียนพระแสงวิทยา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา

อาคาร
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

ห้อง
สอบที่
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27

หมาย
เลขห้อง
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
432
432
433
433
434
434
435
435
436
436
437
437
312
312

