




















หนา้ที ่1 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางวธัญญา เตชะศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอําไพ องอาจ ครู สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวโศรดา รัตนโชติ ครู สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวเบญจเมย จันทร์วงค์ ครู สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวปนัฐฐา อภัยภักดี ครู สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวเกศรา มัชฉิมชัย พนักงาน สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก
๗ นักการภารโรง นายพิเชษฐ จันทร์รอด พนักงาน สาธิตเทศบาลตําบลหินตก เทศบาลตําบลหินตก

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   วันทีส่อบ :   10 มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางวรรณภา สิทธิชัย ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางวันเพ็ญ เสนะ ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวศิเบญรัตน์ โต๊ะสัน ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นายนิรันดร์ อาทรกิจ ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๕ นักการภารโรง นางสาวเสาวดี แก้วมณี ภารโรง เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลเมอืงปากพูน   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่3 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวกาญจนา บุบผัน รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววรลักษณ์ ทศพร้อม ครู วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวอัญชิสา มีมาตย์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวกัณธิการ์ ลี ผู้ช่วยครู วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย
๕ นักการภารโรง นายสุชาติ จันทระ นักการภารโรง วัดเขาพนมไตรรัตน์ องค์การบริหารส่วนตําบลกลาย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่4 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ น.ส.นริศรา คณะโส รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 น.ส.วรารัตน์ คันธิก ครู คศ.1 เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางมัตติกา พละบุญ ครูอัตราจ้าง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 น.ส.ศรัณย์รัชต์ พรหมอินทร์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายนนทนันต์ ก๊งหวัน๋ ครูอัตราจ้าง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 น.ส.วรัญธร หงษ์จร ครูอัตราจ้าง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 น.ส.พัชราภรณ์ หนูทอง ครูอัตราจ้าง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๘ กรรมการบันทึกคะแนน น.ส.ศิริรัตน์ รัตนบุรี ครู คศ.2 เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์
๙ นักการภารโรง นายมีชัย นาวารัตน์ ภารโรง เทศบาลตําบลทอนหงส์ เทศบาลตําบลทอนหงส์

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทอนหงส์   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่5 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางอภิญญา ช่วยสกุล ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอําพิกา ไกรนรา ครู เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นายนราพงศ์ นพรัตน์ ครู เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวพชร ชัยนุรักษ์ ผู้ช่วยครู เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวทพิย์สุคนธ์ หงสา ครู เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางวาสนา การคลคลี ครู เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง
๗ นักการภารโรง นายจิรวัฒน์ กั่วพานิชย์ นักการภารโรง เทศบาลตําบลทุง่สัง เทศบาลตําบลทุง่สัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทุง่สัง   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่6 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางณภัสสร ชูคล่ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวรัตนาภรณ์ บูรพา ครู เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวดวงจินดา จันทรเสน ครู เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางฐาปณี เกล้ียงเกิด ครู เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางศิริภรณ์ สงดํา ครู เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม ครู เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ
๗ นักการภารโรง นายศักรินทร์ สุคนธามาศ นักการภารโรง เทศบาลตําบลท่าแพ เทศบาลตําบลท่าแพ

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่7 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายชวลิต แก้วเก้า ผู้อํานวยการสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจิราพร มีเผาะ ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวสุนิสา ศรีชะฎา ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวิจิตรา จงมี ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสุชาดา คุณารักษ์ ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน

๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวฐิติวรดา จิตรถาวร ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน

๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวปณิชา เจ้าเพ็ง ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวพัชรี ช่วยนุ่ม ครู อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน
๙ นักการภารโรง นายสมศักด์ิ ฤทธิพลัด นักการภารโรง อนุบาลเทศบาลตําบลทางพูน เทศบาลตําบลทางพูน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่8 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายไชยยุทธ คําแหง ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาววิจิตรา ดีทองอ่อน ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางหนึ่งณภัทร จินาวงษ์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสิริพร ศรีระษา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางทิพยา จันทร์เพชร ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นายสมบูรณ์ เกตุกอ ลูกจ้างโครงการฯ เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ นักการภารโรง นายโสภณ โททอง พนักงานจ้าง เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่9 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางจิราภรณ์ เต็มเปีย่ม ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวลลิตา ท่านธรรมโรจน์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายชาตรี ทองเล่ียมนาค ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางลมัย ชูภักดี ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางปรีดา พรหมแก้ว ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางทิพวรรณ ทิพย์บุรี ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นายสุทธิพงษ์ สระวัง ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางศศิรินทร์ โนนใหม่ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางปองสุข อินทรสุวรรณ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางณัฐธิดา รัตนสุภา ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางปวิตรา อรุณโชติ ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางรัตนา เทพพิทักษ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางธิดารัตน์ พลายชุม ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางพรทิวา พหลภักด์ิ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางอารี อาลัยจิตต์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสาวสิริมา แสงเงิน ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางวาสนา มากพงศ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่10 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางสาวยุฑาภรณ์ แก้วเมฆา ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางวาสนา สุขสวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางสาวเปรมกมล เกิดบัวทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางจันทิมา มีเถื่อน ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางอมรรัตน์ คีรีเพ็ชร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๕ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาววรารัตน์ วารีรัตน์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๖ นักการภารโรง นายสุริยา กวีพันธ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๗ นักการภารโรง นายสุรศักด์ิ บุญช่วยรอด นักการภารโรง เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง



หนา้ที ่11 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพรชัย เกื้อภักด์ิ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางพัชรา มากมณี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวพชรมณ บุญใส ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาววรรณพร  ชัยศรี ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวชณัทดา เฉตาไพย ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวพัชรินทร์  ชูทอง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางภคมน หลิววงศ์กร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวอรพรรณ เกื้อภักด์ิ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางยุตติยา จันทร์คง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางวรรณี มณีโชติ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสมพิศ ศิลปธนู ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางนฤมล ไชยพงษ์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางพิมพิกา ไชยศร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการบันทึกคะแนน นายธีระพร  เพชรหนองชุม ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ นักการภารโรง นายพัทยา เกื้อภักด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ  - สกุล



หนา้ที ่12 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางกุหลาบ สุทธิภูล รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวกุลภัสสรณ์ ศรีสุขช่วย ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางปรียา โชติทอง ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางจินดา นวลแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวศิริพร ศรีทองเพิง ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางพัชรีย์ เพ็งจันทร์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสุจินต์ รัตนพงศ์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางยุพา ทองสร้าง ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวปัทมา อินทฤทธิ์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาววิไลลักษณ์ มูลอักษร ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางวรรณดี ดวงสงค์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นายศรชัย เทียมสานุจิตต์ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นายวรวรรต จิตร์ชํานาญ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางอัศนะ มัจฉา ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสมชาย เมืองสุด ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางอรสา ศรีชู ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๗ นักการภารโรง นายเอกชัย จันทร์วิเชียร ภารโรง เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่13 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสุพัตรา ลักษณะปิยะ ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวกรุณา รัตนมุณี ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายจรวย บุญสาลี ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางปิยรัตน์ จิตรสมวงศ์ ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางขจรพรรณ อุดมศรี ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นายวิชัย เพ็ชรแก้ว ครู เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นายประทีป มาแก้ว บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ นักการภารโรง นายนฤนาท เสนา ภารโรง เทศบาลปากพนัง ๒ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่14 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางพรรษา คลังจันทร์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางจันทิมา คงประดิษฐ ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวจินตนา ทัว่ด้าว ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวชญาภา กระแสโรจน์ ครู เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ นักการภารโรง นายวันชัย เพ็ดทอง ภารโรง เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่15 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาววิมลลักษณ์ ศรีกระจ่าง ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางวัฒนา จุลกาญจน์ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางทัชชาวดี รัตนวงศ์แข ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวเสาวคนธ์ เทียนิรมล ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวปริฉัตร แก้ววิหค ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางผกากาญจน์ รสภี ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวปัทมา รอดจันทร์ ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวจิตวรา หนูทอง ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ นักการภารโรง นายนิกร กลมเกล้ียง ภารโรง เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง

*  ให้กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 ทําหน้าที ่คุมสอบ/ตรวจให้คะแนน นักเรียนพิเศษด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดษิฐ์  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่16 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายจะกิต นวลจันทร์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางประไพ อนุรักษ์ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวสุมาลี ฆงัมณี ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นายสุรชัย ทองอ่อน ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางปิยธิดา ป้องเรือ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสุทธิพงศ์ ลักษณะปิยะ ครู เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ นักการภารโรง นายอดิศร เอมเอก ภารโรง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์   วันทีส่อบ :  10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่17 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายประเสริฐศักด์ิ สมจิตต์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวกมลลักษณ์ แทรกสุข ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวปราณี เขตนคร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาววิไล ศิริพันธุ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางรวิวรรณ มณีโชติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางจิตติมา หอแก้ว ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวนิศารัตน์ นาคะโว ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวจิรภา รักจุ้ย ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางวรรณี จําปีพันธ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางนันท์นลิน หวายนํา ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวภาวิณี สกุณา ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสายใจ อินทรณรงค์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวพนิตาภรณ์ สุวรรณเปีย่ม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางเพ็ญนิภา นนทเภท ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวธิดาดาว รังสิมันตุชาติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวนุชนาถ ชินบดี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ นักการภารโรง นายเสรี แก้วเนิน ภารโรง เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่18 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเปรมฤดี พลเกษตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอุทัยพร กาญจนาภรณ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวปิยะภา สาระยาน ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางเตือนใจ ครองญาติ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางนันทนา แววทองคํา ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นายชัยยศ เอียดแจ่ม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางยุพาภรณ์ โรจน์มี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวมณฑา ชูเสือหึง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นายอรรถพล การดี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางธมน  เต็มรักษ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางดวงพร จันทร์สว่าง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางพีรดา บุญเรือง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสายใจ วรดี ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวเสาวณีย์ อนันทนุพงศ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวศันสนีย์ หมกทอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางนฤมล ศิริวรรณ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางจงจิตร วิเชียรรัตน์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่19 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นายด ารงศักด์ิ คุ้มสุข ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางวันวิศา วุฒิมานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางนงนุช นาคงาม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางอรอนงค์ พรหมเดช ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางสาวปัฐมา นุ่นรักษา ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางกัลยา วงศ์สวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางปริชมน คงช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ นักการภารโรง นายสนธยา สิทธี นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ นักการภารโรง นายสัมพันธ์ ถาวรสาร นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่20 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสมเชษฐ์ ชูสง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางวริษฐา บูรพัฒน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเรวดี ทาสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 ว่าที ่ร.ต.สันติกร นาวารัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางวนิดา โชติมุข ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางศนิดาว นงค์นวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางอรพรรณ ทิพย์มณี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางยุพดี เกตุกุล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางประไพ กายโรจน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางหนูน้อย เชาว์ชะตา ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นายสุทธิพงศ์ ตรีกําจร ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางทัศนีย์ ธานีรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางมาณี ศรีหะรัญ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางพัชรี เวชนุสิทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสุธินี เพ็ญนุกูล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่21 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางสาวสุพัตรา รัตนะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางมณฑา ฉุ้นประดับ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางอัจฉรา กรดสุวรรณ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางเรขวัลค์ บุญฤทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางภาวดี บัวกิ่ง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางสาวสุมาลี คงแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางขวัญใจ สุขเกื้อ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางมัทนันท์ วรพุฒ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 นางจุฑาทิพย์ การดี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธีรวรรณ รักทอง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่15 นางสาวจารุณี ศิริรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่15 นางชญานิจ ถนนแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวเสาวพรรณ มีแสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ กรรมการบันทึกคะแนน นางนันทนา แนมใส ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางนิจธิญา ตลึงผล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ นักการภารโรง นายสาธร ดาราจร ลูกจ้างประจํา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๖ นักการภารโรง นายอนุวัฒน์ อักษรรัตน์ ลูกจ้างประจํา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๗ นักการภารโรง นายวิสิทธิ์ นุทผล ลูกจ้างประจํา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่22 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสมพิศ สองสี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางศิริพร ขุนรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางชนิตา ปัญจนาพงศ์ชัย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางทิศากร เมืองทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางโกศล เทพมณี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวกัญฑิมล ไตรรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางปิยรัตน์ สัตย์นาโค ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางประไพพร วงษา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวชนกรณ์ เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางจินดารัตน์ สัคคะนายก ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางกษมา รัตนถาวร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางศิริลักษณ์ เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวกิตติยา ชูจันทร์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางกนกพร ขําเกิด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสุมณฑา สืบโสตร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่8 นางสาวจารุชา ฤทธิธ์นกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางสาวเกศรา กิจวิจารณ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่9 นางดวงกมล ยุวราชรัตนากร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่23 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นางจิราพร รอดทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่10 นายโกศล พรหมมาศ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางสาวอัญชลี หนูรักษ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่11 นางตรีชฎา จันทร์ทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางณัฐชยา ทองอนันต์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่12 นางสายวารี นาคจินดา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางสาวสันทนา แกล้วทนงค์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่13 นางชุติมา ภูธรภักดี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 นางกรรณิการณ์ เต้าทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่14 นางนันทา จูวงส์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่15 นางสาวจุฑามาศ หอยแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่15 นายวุฒิชัย ภูร้่อย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่16 นางชฎาภรณ์ ทองรักจันทร์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่16 นางมยุรา เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่17 นางศิรดา เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่17 นางเรณู จันหุณี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่18 นางนงนุช ดุษฎังค์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่18 นางสาวมนันทพัทธ์ ศรีอุทัย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวปิยวรรณ แป้นปล้ืม ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่24 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๓๙ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวนิชาภา สมเชื้อ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๐ กรรมการบันทึกคะแนน นายเกษม สุวรรณเลขา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๑ นักการภารโรง นายอํานาจ เกิดสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๒ นักการภารโรง นายนรินทร์ โส้สะหมัน นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๓ นักการภารโรง นายภักดี สุวรรณ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่25 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวประภาศรี คํานวณจิต ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวชลธิชา ดังสะท้าน ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวอรกาญจน์ ฉีดเสน ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวรุ่งนภา นิระบาล ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวฐิติมา โสนารถ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางทัศนีย์ เล่ทองคํา ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางมาลียา ระวังวงศ์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นางกรุณา เกียรติเสรีกุล ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ นักการภารโรง นางพิมพ์ชนก เพ็ญสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่26 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวนงค์รัตน์ มโนสงค์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวก่องกาญจน์ อามิตย์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางประจวบ ปุนปอง ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวรัตนา นาคเพชร ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวโชติกา ศักดามี ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวธัญดา หนูพันธ์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางนาฎตินันท์ สุขเพ็ง ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวกัญญาณัท สุขจันทร์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวชลธิชา อินทโน ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสุคนธา รอดแก้ว ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวจิราพร จุลภักดี ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวนิภาภรณ์ พรมทองแก้ว ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวชนม์นิภา ดําศรี เจ้าหน้าทีเ่ทคโนโลยีสารสนเทศ นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ นักการภารโรง นางพรสุดา นพพันธ์ พนักงานดูแลความสะอาด นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรีธรรมราช   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่27 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพิเชษฐ์ คงช่วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวฌธานินี ปัน้แป้น ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสุมาลี เสียมไหม ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางคีตมัย น้ําใจทหาร ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวกฤษณา กัลปหา ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวเมตตา คงชีพ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวเบญจลักษณ์ เกียรติเสรีกุล ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางเรวดี ชูสุวรรณ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวกิตติกานต์ ขําเกิด ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางพรพิมล แก่นแก้ว ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นายนฤเดช ต้ีกุล ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวขวัญใจ พรหมบังเกิด ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่6 นางสาวเกษรา มิ่งขวัญ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสุรัสวดี ชูชัย ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่7 นางสาวสุบา อะคะยี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการบันทึกคะแนน นางสาวพิชชานันท์ อิสรา บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ นักการภารโรง นายอนุสรณ์ ยังอุปการ ลูกจ้างประจํา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่28 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางศศิธร เทพรัตน์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางรัชกร ชีช้าง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางฉวีวรรณ ยีสมัน ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางยุภา ทับเทีย่ง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางอารีย์ นวลนิรันดร์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางกมลทิพย์ ช้อนทอง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นายไพรัตน์ กาญจนาภรณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการบันทึกคะแนน นางชิดารัณย์ จิตสํารวย ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ นักการภารโรง นายพิทักษ์ มนินทร นักการภารโรง เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่29 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสุคน ระเบียบโอษฐ์ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางเพชรา ลักษณะวิมล ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางปราณี คนธรักษ์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางวรรณี ศรีวิชัย ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางปิยพัชร์ นิยมจิตร์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสุขศิริ เจริญลาภ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวสุทธิรัตน์ สุทธมุสิก ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวเพ็ญจันทร์ คงกําไร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่4 นางสาวช่อเพ็ชร เพ็ขรรัตน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางสาวกฤติมา โชติช่วง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่5 นางอริสรา จิตรา ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการบันทึกคะแนน นางเนตรชนก นาคแก้ว ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ นักการภารโรง นายพิชาญ พรหมสิทธิ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่30 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา บ้านน้ําโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวณัฏฐ์ชยา ศิริพันธ์ ครู บ้านน้ําโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นายปภาวิน  นาควิจิตร ครู บา้นน้ําโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางอัจฉรา สมเกื้อ ผู้ช่วยครู บ้านน้ําโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายธงชัย จันทร์สน ภารโรง บ้านน้ําโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนบ้านน้ าโฉ   วันทีส่อบ :  10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่31 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสุมลฑา เพชรใส ผู้อํานวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางอารมย์ มณีสุวรรณ ผู้ช่วยครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางพรรัตน์ บรรทัด ผู้ช่วยครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสาวโสมสุดา เพชรานนท์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่2 นางสุคนธ์ ศรีโมรา ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาวรินรดา ประเดิมวงศ์ ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่3 นางสาววัชราพร รักษาวงค์ ผู้ช่วยครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๘ กรรมการบันทึกคะแนน นายสรายุทธ์ จิตรา ครู สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๙ นักการภารโรง นายสมเกียรติ โรจน์สมัย ภารโรง สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมติรภาพที ่30)  วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่32 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางกาญจนา ทองเขียว รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา วัดสํานักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวละออ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยครู วัดสํานักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสุวรรณ์รัก จันทร์แก้ว ครู วัดสํานักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสุวรรณ์รัก จันทร์แก้ว ครู วัดสํานักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายทวี สงนุ่น ภารโรง วัดสํานักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนวัดส านักขนั   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่33 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ. 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางรัตติกาล หม่อมปลัด ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจให้คะแนน ห้องสอบที ่1 นางสาวบงกช ศักด์ิศรี ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการบันทึกคะแนน นางสุรีย์พร เพชรมี ครู สาธิต อบจ. 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ นักการภารโรง นายโสภณ เพ็งจันทร์ นักการภารโรง สาธิต อบจ. 2 (บ้านสํานักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่1 / ๒๕64 ลงวันที ่24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านส านักไมเ้รียบ)   วันทีส่อบ :   10  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล











หนา้ที ่1 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางวธัญญา เตชะศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางเพียงใจ อรชร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางกัลยา วงศ์สวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางชฎาภรณ์ ทองรักจันทร์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวเกศรา มัชฉิมชัย พนักงาน สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวพรรณนลิน เค้าศิริวัฒน์ ครู สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก
๘ นักการภารโรง นายพิเชษฐ จันทร์รอด พนักงาน สาธิตเทศบาลต าบลหินตก เทศบาลต าบลหินตก

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตเทศบาลต าบลหินตก   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่2 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ น.ส.นริศรา คณะโส รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๒ กรรมการกลาง น.ส.นนทิยา นวลล่อง ครู คศ.1 เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวอาทิตยา เมฆปลัด ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวรัตนาภรณ์ บูรพา ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสุชาดา สุขพิทักษ์ ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางฐาปณี เกล้ียงเกิด ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวศิเบญรัตน์ โต๊ะสัน ครู เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลเมืองปากพูน
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาววาสนา สุทธิกุล ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๙ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน น.ส.ศรัณย์รัชต์ พรหมอินทร์ ครูอัตราจ้าง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์

๑๐ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ น.ส.อ้อมใจ คงเมือง ครู คศ.2 เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์
๑๑ นักการภารโรง นายมีชัย นาวารัตน์ ภารโรง เทศบาลต าบลทอนหงส์ เทศบาลต าบลทอนหงส์

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทอนหงส์   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่3 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางอภิญญา ช่วยสกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวขวัญฤทัย เทพาชมพู ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางผกามาศ ดอกกะฐิน ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวยุฑาภรณ์ แก้วเมฆา ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวปิยะกุล จันทรมาศ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวพชร ชัยนุรักษ์ ผู้ช่วยครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายนราพงศ์ นพรัตน์ ครูจ้างเหมาบริการ เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๘ นักการภารโรง นายจิรวัฒน์ กั่วพาณิช นักการภารโรง เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลทุง่สัง   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่4 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางณภัสสร ชูคล่ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๒ กรรมการกลาง นางสาวชยาภรณ์ หมั่นถนอม ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวดรุณี ธรรมมิกะกุล ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางปาริชาติ  พลศิริ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสุภานัน ทองปาน ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวอนิษฎา อนุรักษ์ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นายชาตรี วิเชียรสว่าง ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสุวรรณา เจริญวรรณ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นายส าราญ นาคพันธ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวปนัดดา แตกกิ่ง ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางวรรณี จ าปีพันธ์ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวณัฐสิมา จิ้วโกศล ครูอัตราจ้าง เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายวิทวัส ไชยสุวรรณ ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๑๔ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวธิชารัตน์ ฟองมณีพงษ์ ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ
๑๕ นักการภารโรง นายศักรินทร์ สุคนธามาศ ครู เทศบาลต าบลท่าแพ เทศบาลต าบลท่าแพ

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลต าบลท่าแพ   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่5 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายชวลิต แก้วเก้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางมาณี ศรีหะรัญ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวสุทธิรัตน์ สุทธมุสิก ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายสุทธิพงศ์ ตรีก าจร ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางอริสรา จิตรา ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวพัชรี ช่วยนุ่ม ครู อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวณัฐณิชา รักถนอม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน
๘ นักการภารโรง นายสมศักด์ิ ฤทธิพลัด นักการภารโรง อนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน เทศบาลต าบลทางพูน

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลทางพูน   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่6 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายไชยยุทธ ค าแหง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการกลาง นางอินทิรา เพ็ชร์ทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางศศิรินทร์ โนนใหม่ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางกัลธิดา ทองแป้น ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางเบญจวรรณ กิตติวัฒน์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวสมพิศ ศิลปธนู ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางบุษกร กรดเกล้า ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางชณัทดา เฌตาไพย ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางณัฐธิดา รัตนสุภา ครูจ้างเหมาบริการ เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวพัชรินทร์ ชูทอง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางกัญจน์มณัช รัตนบุรี ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางเสาวณี ขุนทองจันทร์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ นักการภารโรง นายจวน สมพรม พนักงานจ้าง เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ  วันทีส่อบ :   24 มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่7 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการกลาง นางประภาภรณ์ เชาว์ช่างเหล็ก รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการกลาง นางพิมพา พัฒน์ศรีเรือง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการกลาง นางนาถสุภัค สมจิต ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการกลาง นางอมรรัตน์ คีรีเพ็ชร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางศิริวรรณ ศรีสุข ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางเรวดี ครุฑคง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายเจริญ สงข า ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวชนากานต์ คงแก้ว ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสุนิตย์ มณีวัฒนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางยุพิน วาระเพียง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสุพรรณี เกิดสมมาศ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาววลัยพร แซ่เตียว ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางพิมพ์พิศา อุดมรัตน์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวชุติมา ไสรัตน์ ครูจ้างเหมาบริการ กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางพิมพิกา ไชยศร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางดรุณี ค าปล้อง ครูจ้างเหมาบริการ เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางอ าไพ จีนพันธ์ ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางนงลักษณ์ เพชรแก้ว ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่8 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางวีรวัลย์ เกตุแก้ว ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นายพิษณุวัฒน์ ศรีเทพ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางโสภิต เหล่าธีรกาญจนา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางสาวพชรมณ บุญใส ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางยุตติยา จันทร์คง ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางสาววริศรา รัตนสุภา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางภคมน หลิววงศ์กร ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางสาวจิราภัทร ถาวรวงษ์ ครูจ้างเหมาบริการ เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางศิริพร ศรีระษา ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางวิลัยจิตต์ จรูญรัตน์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลต าบลทุง่สัง
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางวัทนา มีกรณ์ ผู้ช่วยครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางสาวศุภรดา สุวรรณมณี ครู เทศบาลบ้านนาเหนือ เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๒ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางพุทธชาติ ทองอ่อน ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๓ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวลาลินีย์ รัตนคช ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๔ นักการภารโรง นายสุริยา กวีพันธ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๕ นักการภารโรง นายสุรศักด์ิ บุญช่วยรอด ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๓๖ นักการภารโรง นายพีรพจน์ ปล้ืมมณี ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง



หนา้ที ่9 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพรชัย เกื้อภักด์ิ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๒ กรรมการกลาง นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๓ กรรมการกลาง นางสาวรัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางราตรี ค าแสนโคตร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางวาสนา การคลคลี ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางวาสนา มากพงศ์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวทิพย์สุคนธ์ หงสา ครู เทศบาลต าบลทุง่สัง เทศบาลต าบลทุง่สัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวกันยา ตปนียากร ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นายวิสุทธิ์ รอดอยู่ พนักงานครูจ้าง กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางอารี อาลัยจิตต์ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวปริญา ศิริวงศ์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางวาสนา สุขสวัสด์ิ ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาววัชรชฏา อุปฐาก ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสุมนต์ กีตา ครู เทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสาวหฤทัย หมื่นรักษ์ ครู กีฬาเทศบาลเมืองทุง่สง เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวรัตนาภรณ์ ชายสิงขรณ์ ครู เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางจุฑารัตน์ เฉลิมชัยวิวัฒน์ ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง
๑๘ นักการภารโรง นายรัตนชัย เจริญฤทธิ์ นักการภารโรง เทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุง่สง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ  - สกุล



หนา้ที ่10 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางกุหลาบ สุทธิภูล ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการกลาง นางวัลยา จันทรังษี ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการกลาง นายเกรียงศักด์ิ สุขศรีแก้ว ครูช านาญการ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางจุฑารัตน์ ถนอมกาย ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวจุฬาลักษณ์ มีบุญมาก ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวชุติมา รุ่งเรือง ครูจ้างสอน เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสมศรี ข าสกุล ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางจิดาภา พุฒิสีแก้ว ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวฉัตรชนก สุขมล ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวกรุณา รัตนมุณี ครูจ้างสอน เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางภัทรชนก อนุกูล ครูช านาญการ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางณัชชา ขนาบศักด์ิ ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางวิมล รัตนมุณี ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางล าใย แก้วเก้า ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสาวสุมาลี ฆงัมณี ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางทัชชาวดี รัตนวงศ์แข ครู เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางกัลยา ขาวคง ครูจ้างสอน เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๘ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวธิดารัตน์ บุญวิจิตร ครูช านาญการ เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๙ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวสุภาภรณ์ บุญสุวรรณ์ บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่11 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ นักการภารโรง นายเอกชัย จันทร์วิเชียร ภารโรง เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒๑ นักการภารโรง นายสันติ สุขศรีดา ภารโรง เทศบาลปากพนัง ๑ เทศบาลเมืองปากพนัง



หนา้ที ่12 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการกลาง นางสาวกนกวรรณ พูลสมบัติ ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายประชิต ขาวพริก ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางกนกนาถ ทองอ่อน ครูช านาญการ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวศิริพร ศรีทองเพิง ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางกัลยา ขาวคง ครูจ้างสอน เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวชนิดา มะลิเผือก ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นายปรเมศวร์ เกตุนิ่ม ครูผู้ช่วย เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางปิยนาถ ราชแป้น ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นายสุรชัย ทองอ่อน ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๑ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวจิราวรรณ หยูหนูสิงห์ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๒ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวดารารัตน์ ศรีวารินทร์ บุคลากรสนับสนุนการสอน เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๑๓ นักการภารโรง นายนฤนาท เสนา ภารโรง เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่13 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางพรรษา คลังจันทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายสมชาย เมืองสุด ครูจ้างสอน เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายสรายุทธ ประนุทรพาล ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายชัยนันท์ หัตถประดิษฐ์ ครูช านาญการ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวปีย์วรา ศิริรัตน์ ครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวชญาภา กระแสโรจน์ ครูช านาญการ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวโชคดี หมึกด า ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ นักการภารโรง นายวันชัย เพ็ดทอง ภารโรง เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี   วันทีส่อบ :  24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่14 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาววิมลลักษณ์ ศรีกระจ่าง ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายวรวรรต จิตร์ช านาญ ครู เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางนภาพร แก้วเจริญ ครูช านาญการ เทศบาลวัดนาควารี เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางศิริธร พัดทวี ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายบงการ เจริญชีพ ครูจ้างสอน เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางฉวีวรรณ วาสนา ครูเชี่ยวชาญ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสุชาดา คล้ายบ้านใหม่ ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง
๘ นักการภารโรง นายนิกร กลมเกล้ียง ภารโรง เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ เทศบาลเมืองปากพนัง

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดษิฐ์  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่15 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายจะกิต นวลจันทร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางกรรณิการ์ มาศศรี ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลปากพนัง 1 เทศบาลเมืองปากพนัง
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางฐิตาภรณ์ ณรงค์ฤทธิ์ ผู้ช่วยครู เทศบาลปากพนัง 2 เทศบาลเมืองปากพนัง
๔ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายสุรชัย ทองอ่อน ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๕ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายสุทธิพงศ์ ลักษณะปิยะ ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง
๖ นักการภารโรง นายอดิศร เอมเอก ภารโรง เทศบาลวัดคงคาสวัสด์ิ เทศบาลเมืองปากพนัง

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์   วันทีส่อบ :  24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่16 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายประเสริฐศักด์ิ สมจิตต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจ านอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นางสาวศรัณยา ศรีสุวรรณ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการกลาง นางสาวดุษฎี บุรีศรี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสุธิดา เมฆานวกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางปราณี คนธรักษ์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางวิภา ธรรมมิกะกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวสลี ตันติลาสน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวสุพัตรา อุตฤทธิ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวธัญดา หนูพันธ์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางทัศนีย์ อินทรทัศน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางนลินทิพย์ จุติยนต์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางพัชรี สังข์ทองจีน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวรัตนา นาคเพชร ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสายทอง แก้วทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางประจวบ ปุนปอง ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางเพชรี มากมี ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางโชศิกา ธรรมมิกะกุล ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางฉวีวรรณ ยีสมัน ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่17 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางอมรรัตน์ แรกรุ่น ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางบุษบัน ทัว่จบ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวจุฑารัตน์ แก้วสุขศรี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ นักการภารโรง นายเสรี แก้วเนิน ภารโรง เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ นักการภารโรง นายพลากร มาลารัตน์ ภารโรง เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่18 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเปรมฤดี พลเกษตร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นายธาวิน หมื่นนรินทร์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการกลาง นางพจมาน ชูสง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการกลาง นางกรรณิการ์ นาคพันธ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 ว่าที ่ร.ต.สันติกร นาวารัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวลลิตา สยังกูล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางศนิดาว นงค์นวล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวจารุชา ฤทธิธ์นกุล ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางอรพรรณ ทิพย์มณี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวเกศรา กิจวิจารณ์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางประไพ กายโรจน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางกษมา รัตนถาวร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางเยาวลักษณ์ เชาวลิต ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวมนันพัทธ์ ศรีอุทัย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางชญานิจ ถนนแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางศิรดา เอียดแก้ว ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางนันทนา แนมใส ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่19 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางมยุรา เสมอภพ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางมัทนันท์ วรพุฒ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางเรณู จันหุณี ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางสาวสุมาลี คงแก้ว ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นายสงวน จันทร์สุข ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางภาวดี บัวกิ่ง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางสุดารัตน์ บุญสว่าง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางสาวสุพัตรา รัตนะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นายธีระวุฒิ วาสนะ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางสาวเสาวพรรณ มีแสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางนงนุช ดุษฎังค์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางอรอนงค์ พรหมเดช ครู  เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางศิริรัตน์ สุวรรณระ ครู  เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ นักการภารโรง นายสนธยา สิทธี นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ นักการภารโรง นายสัมพันธ์ ถาวรสาร นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ นักการภารโรง นายสาโรจน์ อักษรกุล นักการภารโรง เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่20 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสมเชษฐ์ ชูสง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายสินชัย สุวรรณดี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นางพรพิมล ราชกิจก าธร ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการกลาง นางเรวดี ทาสง ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการกลาง นางหนูน้อย เชาว์ชะตา ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางแสงจันทร์ อินทรอุดม ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางศิริพร ขุนรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายวรวิทย์ สิริกาญจน์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวกัญฑิมล ไตรรัตน์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางประไพพร วงษา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสายวารี นาคจินดา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางนงลักษณ์ พันธ์พิทย์แพทย์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักด์ิ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางนันทา จูวงส์ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นายด ารงศักด์ิ คุ้มสุข ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่21 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นายเกษม สุวรรณเลขา ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางเมธินี พงธิพันธุ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางดวงกมล ยุวราชรัตนากร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางกนกพร ข าเกิด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางชื่นกมล เลิศไกร ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางกรรณิการ์ เต้าทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นายยุทธศักด์ิ กาญจนครุฑ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางพจนา โพธิยก ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางเพ็ญนิภา นนทเภท ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางมณี เทีย่งธรรม ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางสาวจิราภรณ์ นนทามิตร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางอรวรรณ พันธ์นวล ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางอ าภา คงแสน ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่14 นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่14 นางสาววริศรา แสงศรี ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายธนกาญจน์ พิณพาทย์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางขวัญใจ สุขเกื้อ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๖ นักการภารโรง นายสาธร ดาราจร ลูกจ้างประจ า เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่22 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามชียั   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๓๗ นักการภารโรง นายอนุวัฒน์ อักษรรัตน์ ลูกจ้างประจ า เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๘ นักการภารโรง นายวิสิทธิ์ นุทผล ลูกจ้างประจ า เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่23 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายเกรียงไกร วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายไสว โพธิว์ิเชียร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นางวิภารัตน์ สิโรรส รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการกลาง นางศิรินันท์ สถาพร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการกลาง วา่ที่ร้อยตรีมานะศักด์ิ สมบูรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการกลาง นางสาวอรัญญา เวชพิศ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการกลาง นางฑิฎากรณ์ คงด้วง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางวันวิศา วุฒิมานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางจุฑาทิพย์ การดี ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางศิริมาศ ก าแพงแก้ว ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางทัศนีย์ ธานีรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาววาลิตา มะห์มูดีย์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางนิรัญชนา ทวีวุฒิ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นาวิญญา ระเบียบโอษฐ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางจันทร์เพ็ญ หนูช่วย ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางชลาลัย เทพลักษณ์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวเยาวเรศ ผิวเหมาะ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสมจินตนา มานพ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่24 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๑๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสาวจารุณี ศิริรัตน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางปริชมน คงช่วย ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่7 นางอัจฉรา กรดสุวรรณ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางทรงลักษณ์ จงจิตร์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่8 นางวนิดา โชติมุข ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางพจมาน ชูสง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่9 นางวริษฐา บูรพัฒน์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางรัตนา ญาณสูตร ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่10 นางพัชรี เวชนุสิทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่11 นางยุพดี เกตุกุล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นายนิยม ช่วยเล็ก ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่12 นางสุธินี เพ็ญนุกูล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางสายไหม จิรายุภัทร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่13 นางธนพร ทองเกล้ียง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่14 นายประสิทธิ์ สีชุม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่14 นางสุภาพร สุขศรี ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่15 นางภานิชา เนินพรหม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่25 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมอืง   วันทีส่อบ :  24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล
๓๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่15 นางพวงรัตน์ เจดีย์รัตน์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่16 นางสาวภาวิณี สกุณา ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่16 นางสาวเพ็ญศิริ จิตมนัส ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่17 นางอารีย์ จันทร์เมือง ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่17 นางขนิษฐา ล าทุมลักษณ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางมณฑา ฉุ้นประดับ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่18 นางสาวจงกลณี กรุณามัยวงศ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่19 นางเรขวัลค์ บุญฤทธิ์ ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่19 นางสุวภัทร สุขปาน ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางจิราวรรณ ศิริสมบัติ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายอนุชา มะหะหมัด ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๘ นักการภารโรง นายอ านาจ เกิดสวัสด์ิ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔๙ นักการภารโรง นายสากล พรหมอาวุธ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๐ นักการภารโรง นายสมพร ล่ันทอง นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕๑ นักการภารโรง นายสราวุธ ธุรกิจ นักการภารโรง เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช



หนา้ที ่26 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสาวประภาศรี ค านวณจิต ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายสุจินต์ ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสุตาภัทร นันทะชิน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวปิยรัตน์ เพ็งพรหม ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวปยิวรรณ แป้นปล้ืม ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวชนกพร โชติกมาศ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวนิชาภา สมเชื้อ ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสุคนธา รอดแก้ว ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายวุฒิชัย สุวรรณ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายอนันต์ บรรดาศักด์ิ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ นักการภารโรง นายอรุณ เหล็กเพ็ชร์ นักการภารโรง เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่27 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นายวิชาญ มากอยู่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวนุชนาถ ชินบดี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวอมรรัตน์ โชติรักษ์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวพนิตาภรณ์ สุวรรณเปีย่ม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายชนะศักด์ิ บัวเพ็ชร์ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางมนยุพา ใจดี ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางนภัสสร บุตรเล่ียม ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางรวิวรรณ มณีโชติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางอุ่นใจ ชูประศรี ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวฐิติมา โสนารถ ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสุดารัตน์ บุญสว่าง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางสาววรนุช ชื่นชม ครู เทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางปิยรัตน์ สัตย์นาโค ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางธนพร ภูธรภักดี ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายอนุภัทร บุญสถิตย์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ นักการภารโรง นายโชติวัฒน์ ฟุง้เฟือ่ง นักพัฒนา นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนนานาชาตเิทศบาลนครนครศรีธรรมราช   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่28 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายพิเชษฐ์ คงช่วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นายภาณุพันธุ์ พันธุรัตน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการกลาง นายอาคม กิจการ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวกมลวรรณ มีปาน ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสาวก่องกาญจน์ อามิตย์ ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายวุฒิชัย ภูร้่อย ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายสมมารถ หอมกล่ิน ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางอรุณรัตน์ รอดสม ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวจันจิรา นนทแก้ว ครู นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสุมณฑา สืบโสตร ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางชมนาด บัวหอม ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางนิจธิญา ตลึงผล ครู เทศบาลวัดศาลามีชัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวมณฑา ชูเสือหึง ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางทิศากร เมืองทอง ครู เทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่6 นางณัฐิยา ถาวระ ครู เทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๖ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางสาวจันทรจิรา เพ็ชรทองช่วย ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๗ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางสาวกฤษณา กัลปหา ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๘ นักการภารโรง นายอนุสรณ์ ยังอุปการ ลูกจ้างประจ า เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่29 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางศศิธร เทพรัตน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นางรัชกร ชีช้าง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางกุลจิรา ด้วงเกื้อ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสิริพร ยิ้มคง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางจิราภรณ์ ปรีชาชาญ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวเพ็ญจันทร์ คงก าไร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางปิยพัชร์ นิยมจิตร์ ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวปราณี เขตนคร ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวกฤติมา โชติช่วง ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวธิดาดาว รังสิมันตุชาติ ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางเสาวนีย์ เสียงหอม ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบพิเศษ นางสาวสมมาศ น้อยทับทิม ครู เทศบาลวัดใหญ่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางชิดารัณย์ จิตส ารวย ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางชญานิศา ศิริวัฒน์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ นักการภารโรง นายพิทักษ์ มนินทร นักการภารโรง เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่30 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นายสุคน ระเบียบโอษฐ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นางราตรี จันทคุต ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางวาสนา หมากปาน ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางยุภา ทับเทีย่ง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางรมณ เธียรเกตุชู ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางสาวจิตราพร ใจห้าว ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นายเกียรตินนท์ ทองรอด ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางมาดีฮะห์ อิสสภาพ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางกนกวรรณ ทองชู ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางกมลทิพย์ ช้อนทอง ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๑ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นายวีรศักด์ิ เติมศิริรัตน์ ครู เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่5 นางสาวกชกร อยู่พิทักษ์ ครู เทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๓ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายวิพล สินเพชร ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๔ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายจตุพล ภักดี ครู เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
๑๕ นักการภารโรง นายสมใจ จิตต์ค านึง นักการภารโรง เทศบาลวัดท้าวโคตร เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่31 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางเสาวลักษณ์ ผิวสุข รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางหยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ ครูช านาญการพิเศษ สาธติ อบจ. ๑ (บา้นทา่เรือมิตรภาพที่ 30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นายวีระศักด์ิ หนูเพชร ครูช านาญการ วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นายปภาวิน นาควิจิตร ครูช านาญการพิเศษ บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นางอัจฉรา สมเกื้อ ผู้ช่วยครู บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ นักการภารโรง นายธงชัย จันทร์สน ภารโรง บ้านน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช

*  ให้ประธานสนามสอบท าหน้าทีก่รรมการกลางด้วย

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนบ้านน้ าโฉ   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่32 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตั้ง ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑ ประธานสนามสอบ นางสุมลฑา เพชรใส ผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการกลาง นางวิรงรอง คันธิก ครูช านาญการพิเศษ สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางสุวรรณรัก จันทร์แก้ว ครูช านาญการ วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่1 นางพัชนี รักสม ครูช านาญการพิเศษ สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นายวสันต์ นันทกาล ครูผู้ช่วย วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่2 นางรัตติกาล หม่อมปลัด ครูช านาญการพิเศษ สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวละออ ศรีสุวรรณ์ ผู้ช่วยครู วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๘ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่3 นางสาวบงกช ศักด์ิศรี ครูเชี่ยวชาญ สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๙ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวสุคนธา อินพฤกษา ครูช านาญการ วัดส านักขัน อบจ.นครศรีธรรมราช

๑๐ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ ห้องสอบที ่4 นางสาวพัชรี ทองรอด ครูช านาญการ สาธิต อบจ.๒ (บ้านส านักไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๑ เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน นางนงลักษ์ ลักษณะวิมล ครูช านาญการพิเศษ สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๒ เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ นายสรายุทธ์ จิตรา ครูช านาญการ สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๑๓ นักการภารโรง นายสมเกียรติ โรจน์สมัย ภารโรง สาธิต อบจ.1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช

บัญชแีนบท้าย ค าสั่งศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ์  2564

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมติรภาพที ่30)  วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564
แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

ชื่อ - สกุล



หนา้ที ่33 จาก 33

ที่ ต าแหน่งทีแ่ตง่ตัง้ ต าแหน่ง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑ ประธานสนามสอบ นายวิเชียร ช่วยพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา สาธิต อบจ. ๒ (บา้นส านกัไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๒ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบท่ี 1 นางสาวรินรดา ประเดิมวงศ์ ครูช านาญการ สาธติ อบจ. ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๓ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบท่ี 1 นางสาวเบญจมาศ รัตนคช ผู้ช่วยครู วัดส านกัขัน อบจ.นครศรีธรรมราช
๔ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบท่ี 2 นางสาวเรณู ขนอม ครูช านาญการ บา้นน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๕ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบท่ี 2 นางอารมย์ มณีสุวรรณ ผู้ช่วยครู สาธติ อบจ. ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๖ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบพิเศษ นายวิทยา ช่วยชู ครูช านาญการ บา้นน้ าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช
๗ กรรมการคุมสอบ/ตรวจข้อสอบ หอ้งสอบพิเศษ นางพจณีย์ กาญจนเสนา แฮมป์

สัน ครูช านาญการพิเศษ สาธติ อบจ. ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที ่30) อบจ.นครศรีธรรมราช
๘ เจ้าหนา้ที่ประสานงาน นางสุรีย์พร เพชรมี ครูช านาญการพิเศษ สาธิต อบจ. ๒ (บา้นส านกัไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
๙ เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ นายณัฐวุฒิ มะสุวรรณ เจ้าหนา้ที่คอมพิวเตอร์ สาธิต อบจ. ๒ (บา้นส านกัไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช

๑๐ นกัการภารโรง นายโสภณ เพ็งจันทร์ นกัการภารโรง สาธิต อบจ. ๒ (บา้นส านกัไม้เรียบ) อบจ.นครศรีธรรมราช
*  ใหป้ระธานสนามสอบท าหนา้ที่กรรมการกลางด้วย

บญัชแีนบทา้ย ค าสัง่ศูนย์สอบส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที ่2 / ๒๕64 ลงวันที ่ 24  กุมภาพันธ ์ 2564
แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมนิคุณภาพผู้เรียน (NT) ชัน้ประถมศึกษาปทีี ่3  ปกีารศึกษา 2563 ระดบัสนามสอบ

สนามสอบ   :   โรงเรียนสาธติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บา้นส านักไมเ้รียบ)   วันทีส่อบ :   24  มนีาคม  2564

ชือ่ - สกุล


