
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ผอ.รร. อนุบาลมุกดาหาร ประธานสนามสอบ แก้วมุกดาหาร

2 นายโอวาท  สุเลิศ ผอ.รร. ชุมชนโพนทราย ตัวแทนศูนย์สอบ ไตรมิตรนวพัฒน์

3 นายพศิณศักด์ิ  กลางประพันธ์ ผอ.รร. บ้านพรานอ้น ตัวแทนศูนย์สอบ เมืองน้ำทิพย์

4 นางเอ้ือมกาญจน์  จันทพันธ์ ผอ.รร. บ้านป่าหวาย ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

5 นางสาวพรทิวา  ยืนยง รอง ผอ.ร.ร. อนุบาลมุกดาหาร กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

6 นายอุดมทรัพย์  เชิดโกทา ครู คศ.3 บ้านเหล่าคราม กรรมการกลาง คําอาฮวน

7 นางนัยนา  ร่วมบุญ ครู คศ.3 บ้านเหล่าคราม กรรมการกลาง คําอาฮวน

8 นางวลัยลักษณ์   จิตจักร ครู คศ.3 บ้านเหล่าปาเป้ด กรรมการกลาง ไตรมิตรนวพัฒน์

9 นางพิชชากร  เล้ียงลํ้า ครู คศ.4 บ้านหนองหญ้าไซย์ กรรมการกลาง ไตรมิตรนวพัฒน์

10 นายพนม  นาโสก ครู คศ.3 บ้านหนองแวง กรรมการกลาง ไตรมิตรนวพัฒน์

11 นายสมชาย ไชยวงศ์ ครู คศ.3 บ้านดงมอน กรรมการกลาง เมืองน้ำทิพย์

กรรมการคุมสอบ

12 นางนกุลมาดา การจันดา ครู คศ.3 บ้านโค้งสำราญ ห้องที่ 1 คําอาฮวน

13 นางสาววิชชุดา  ผิวผ่อง ครูผู้ช่วย บ้านดงมัน คําอาฮวน

14 นายทัยรัตน์  ผาพองยุน ครู คศ.1 บ้านโคกขามเลียน ห้องที่ 2 คําอาฮวน

15 นางสาวนิดติยา พ่ึงป่า ครูอัตราจ้าง บ้านโพนสวาง คําอาฮวน

16 นางสาวยุวดี  บัวส่อง ครู คศ.1 บ้านดงเย็น ห้องที่ 3 คําอาฮวน

17 นางสาวอัญมณี  หงษ์คง ครูอัตราจ้าง นราธิป-พร้อยสุพิณฯ คําอาฮวน

18 นางสาวปพิชญา  คนยืน ครู คศ.3 บ้านโคกขามเลียน ห้องที่ 4 คําอาฮวน

19 นายมนัญชัย  ไชยมัชฌิม ครูผู้ช่วย บ้านป่งโพน คําอาฮวน

20 นายนิรันดร์ พงศ์จรูญกุล  ครู คศ.3 บ้านพรานอ้น ห้องที่ 5 คําอาฮวน

21 นางสาวธัญลักษ์ อุปแก้ว ครูผู้ช่วย บ้านหนองแคนนาจาน คําอาฮวน

22 นส.ชุรีพร  ดีดวงพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านสามขัว ห้องที่ 6 คําอาฮวน

23 นายไมตรี  ผิวอ่อน พนักงานราชการ โนนเหมืองคําโมเดล คําอาฮวน

24 นางสุกัญญา  กลางประพันธ์ ครู คศ.3 คําอาฮวนฯ ห้องที่ 7 คําอาฮวน

25 นางสาวอภิชญา  สุทธิอาคาร  ครูอัตราจ้าง บ้านดงมัน คําอาฮวน

26 นางสาวลักคณา ทิสานนท์ ครูผู้ช่วย ไตรมิตรวิทยาคม ห้องที่ 8 เมืองน้ำทิพย์

27 นางวลิดา  บุรัตน์ ครู คศ.3 บ้านหนองไผ่ เมืองน้ำทิพย์

28 นายทรงพล ชัยมงค์ ครูผู้ช่วย ไตรมิตรวิทยาคม ห้องที่ 9 เมืองน้ำทิพย์

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ …56.... /2562  ลงวันที่  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร เครือข่ายแก้วมุกดาหาร  สอบวันที่ 6 มีนาคม 2562
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29 นางวิพารัต  ตรีศรี ครู คศ.3 บ้านคำผ้ึง เมืองน้ำทิพย์

30 นายสมพงษ์  ปัททุม ครู คศ.3 บ้านป่าหวาย ห้องที่ 10 เมืองน้ำทิพย์

31 นางสาวสมจิตร จันรอง ครูอัตราจ้าง บ้านหนองบัว เมืองน้ำทิพย์

32 นางอารีย์ศรี  ธงงาม ครู คศ.2 บ้านผ่ึงแดด ห้องที่ 11 เมืองน้ำทิพย์

33 นายฉัตรชัย แสนวิเศษ ครู คศ.3 บ้านนาดี 2 เมืองน้ำทิพย์

34 นางสาวประภัสสร  บํารุงตา ครูอัตราจ้าง ห้วยยางจอมมณี ห้องที่ 12 เมืองน้ำทิพย์

35 นางสาวพิณทิพา จันรอง ครู คศ.2 บ้านดงมอน เมืองน้ำทิพย์

36 นางมะลิวัลย์ ศรีปัตตา ครู คศ.3 บ้านโคก 1 ห้องที่ 13 เมืองน้ำทิพย์

37 นายประวัติ  สวัสด์ิวงศ์ชัย ครู คศ.3 บ้านหนองแวง เมืองน้ำทิพย์

38 นายศรัทธาเทพ  เต็งชัยภูมิ ครูผู้ช่วย บ้านหนองแวง ห้องที่ 14 เมืองน้ำทิพย์

39 นางสาวกัลยาณี ทาคำห่อ ครูผู้ช่วย บ้านสงเปือย เมืองน้ำทิพย์

40 นายเมตตา  นาโสก ครู คศ.3 บ้านเหล่าปาเป้ด ห้องที่ 15 ไตรมิตรนวพัฒน์

41 นางสาววิจิตรา  เกษหอม ครูผู้ช่วย บ้านป่งเปือย ไตรมิตรนวพัฒน์

42 นายศิริวัฒนะ ศิริวงษ์ชัย ครู แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ห้องที่ 16 ไตรมิตรนวพัฒน์

43 นายสามิตร  อาจวิชัย ครู คศ.3 บ้านหนองน้ำเต้า ไตรมิตรนวพัฒน์

44 นางสาวพัทธ์ธีรา บับพาน ครู คศ.3 บ้านนาโด่ ห้องที่ 17 ไตรมิตรนวพัฒน์

45 นายกาญจน์ธนัต ธัญญอัครพัฒน์ ครู ชุมชนนาโสก ไตรมิตรนวพัฒน์

46 นางสาวรําไพ คนเพึยร ครูอัตราจ้าง บ้านนาหัวภู ห้องที่ 18 ไตรมิตรนวพัฒน์

47 นางสาวปารณีย์  โคสาสุ ครูผู้ช่วย แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ไตรมิตรนวพัฒน์

48 นางภาวนา  รัตนวงศ์ ครู คศ.2 คำฮีเบญจวิทย์ ห้องที่ 19 ไตรมิตรนวพัฒน์

49 นางศรีสุมล คําบุญ ครู คศ.3 ชุมชนโพนทราย ไตรมิตรนวพัฒน์

50 นางสาวอรพรรณ คนซ่ือ ครู บ้านม่วงหัก ห้องที่ 20 ไตรมิตรนวพัฒน์

51 นายวุฒิไกร เรืองเมธานพรัตน์ ครูผู้ช่วย บ้านแก่นเต่า ไตรมิตรนวพัฒน์

52 นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา ครู คศ.2 บ้านดงยางนันทวัน ห้องที่ 21 ไตรมิตรนวพัฒน์

53 นางกนกวลี สุภาพันธ์ ครู บ้านนาโสกน้อย ไตรมิตรนวพัฒน์

54 นางปุณยนุช ศรีราจันทร์ ครู คศ.3 บ้านกุดแข้ ห้องที่ 22 ไตรมิตรนวพัฒน์

55 นายพูนศักด์ิ  สุขรินทร์ ครู คศ.3 บ้านนาถ่อน ไตรมิตรนวพัฒน์

56 นายพระจริญ  มะละกา ครู บ้านดอนม่วย ห้องที่ 23 สะพานมิตรภาพ

57 นายพัฒนาชัย   บุทิจักร ครู บ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ
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58 นางสุดารัตน์  จักรสาน ครู ค.ศ.3 บ้านหว้านน้อย ห้องที่ 24 หว้านใหญ่

59 นางพิชชานันท์  นันตะชัย ครู ค.ศ.3 สมเด็จพระศรีฯ หว้านใหญ่

60 นางจีระวัฒน์  ภาคภูมิ ครู คศ.2 คําอาฮวนฯ ห้องที่ 1 คําอาฮวน

61 นางรัตนาภรณ์  วรรณพัฒน์  ครู คศ.3 บ้านพรานอ้น คําอาฮวน

62 นางจารุณี กุลศรีวนรัตน์ ครู คศ.3 บ้านหนองแคนนาจาน ห้องที่ 2 คําอาฮวน

63 นางปราณี  ปัททุม ครู คศ.3 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง คําอาฮวน

64 นางสุภาพร  กุลสิงห์ ครู คศ.3 บ้านคำบง 2 ห้องที่ 3 คําอาฮวน

65 นางวิไลลักษณ์ โสมรักษ์ ครู คศ.3 บ้านโค้งสำราญ คําอาฮวน

66 นางธิดารัตน์ รัตนตรัยวงศ์ ครู คศ.3 บ้านคำเขือง ห้องที่ 4 คําอาฮวน

67 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์อนุ ครูผู้ช่วย บ้านดงเย็น คําอาฮวน

68 นส.ศุพินทร  จำปานนท์ ครูผู้ช่วย บ้านสามขัว ห้องที่ 5 คําอาฮวน

69 นางสาวพรพรรณ  ลาร่องคำ ครู คศ.1 นราธิป-พร้อยสุพิณฯ คําอาฮวน

70 นางสาวนริศรา  เทพศรีหา ครูผู้ช่วย บ้านโพนสวาง ห้องที่ 6 คําอาฮวน

71 นางพนัสดา  คําทะเนตร ครู คศ.3 บ้านป่งโพน คําอาฮวน

72 นางสาวจุฑารัตน์  รัชอินทร์ ครู คศ.1 บ้านโคกขามเลียน ห้องที่ 7 คําอาฮวน

73 นางลัดดาวัลย์  ตรุวรรณ ครู คศ.3 บ้านเหล่าคราม คําอาฮวน

74 นายยรรยงค์ อ้ิมพัฒน์ ครู คศ.3 บ้านพังคอง ห้องที่ 8 เมืองน้ำทิพย์

75 นางสาวกชพร ช่างพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านพังคอง เมืองน้ำทิพย์

76 นายณัฐพงษ์ วังวงษ์ ครู คศ.3 บ้านสงเปือยเหนือ ห้องที่ 9 เมืองน้ำทิพย์

77 นางสาวจุฬาภรณ์  อังสนั่น ครูผู้ช่วย บ้านสงเปือยเหนือ เมืองน้ำทิพย์

78 นางสาวสุมาลี  ยืนยั่ง ครู คศ.2 บ้านสงเปือยเหนือ ห้องที่ 10 เมืองน้ำทิพย์

79 นายสําเร็จ สุพร ครู คศ.3 บ้านสงเปือย เมืองน้ำทิพย์

80 นางวัชราภรณ์  พรหมชาติ ครูผู้ช่วย บ้านโคก 1 ห้องที่ 11 เมืองน้ำทิพย์

81 นางสาวถาวร  ห้วยทราย ครู คศ.2 ไตรมิตรวิทยาคม เมืองน้ำทิพย์

82 นายนุติพงษ์  สุวรรณไตร ครูผู้ช่วย บ้านดงมอน ห้องที่ 12 เมืองน้ำทิพย์

83 นายชยา ภาคภูมิ ครู คศ.2 ห้วยยางจอมมณี เมืองน้ำทิพย์

84 นายสุทธิศักด์ิ  เพชรเวช ครู คศ.3 บ้านป่าหวาย ห้องที่ 13 เมืองน้ำทิพย์

85 นางสาวอัญวีณ์  อินธิรัตน์ ครู คศ.3 บ้านคำผ้ึง เมืองน้ำทิพย์

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ
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86 นายคมกริช  บรรจง ครู คศ.2 บ้านพังคอง ห้องที่ 14 เมืองน้ำทิพย์

87 นายศรัณย์  สกุลโพน ครู คศ.1 บ้านสงเปือย เมืองน้ำทิพย์

88 นางภาวนา  รัตนวงศ์ ครู คศ.2 คำฮีเบญจวิทย์ ห้องที่ 15 ไตรมิตรนวพัฒน์

89 นางศรีสุมล คําบุญ ครู คศ.3 ชุมชนโพนทราย ไตรมิตรนวพัฒน์

90 นางสาวอรพรรณ คนซ่ือ ครู บ้านม่วงหัก ห้องที่ 16 ไตรมิตรนวพัฒน์

91 นายวุฒิไกร เรืองเมธานพรัตน์ ครูผู้ช่วย บ้านแก่นเต่า ไตรมิตรนวพัฒน์

92 นางพัฑฒิดา ศรีลาดเลา ครู คศ.2 บ้านดงยางนันทวัน ห้องที่ 17 ไตรมิตรนวพัฒน์

93 นางกนกวลี สุภาพันธ์ ครู บ้านนาโสกน้อย ไตรมิตรนวพัฒน์

94 นางปุณยนุช ศรีราจันทร์ ครู คศ.3 บ้านกุดแข้ ห้องที่ 18 ไตรมิตรนวพัฒน์

95 นายพูนศักด์ิ  สุขรินทร์ ครู คศ.3 บ้านนาถ่อน ไตรมิตรนวพัฒน์

96 นายเมตตา  นาโสก ครู คศ.3 บ้านเหล่าปาเป้ด ห้องที่ 19 ไตรมิตรนวพัฒน์

97 นางสาววิจิตรา  เกษหอม ครูผู้ช่วย บ้านป่งเปือย ไตรมิตรนวพัฒน์

98 นายศิริวัฒนะ ศิริวงษ์ชัย ครู แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ห้องที่ 20 ไตรมิตรนวพัฒน์

99 นายสามิตร  อาจวิชัย ครู คศ.3 บ้านหนองน้ำเต้า ไตรมิตรนวพัฒน์

100 นางสาวพัทธ์ธีรา บับพาน ครู คศ.3 บ้านนาโด่ ห้องที่ 21 ไตรมิตรนวพัฒน์

101 นายกาญจน์ธนัต ธัญญอัครพัฒน์ ครู ชุมชนนาโสก ไตรมิตรนวพัฒน์

102 นางสาวรําไพ คนเพึยร ครูอัตราจ้าง บ้านนาหัวภู ห้องที่ 22 ไตรมิตรนวพัฒน์

103 นางสาวปารณีย์  โคสาสุ ครูผู้ช่วย แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ ไตรมิตรนวพัฒน์

104 นายพระจริญ  มะละกา ครู บ้านดอนม่วย ห้องที่ 23 สะพานมิตรภาพ

105 นายพัฒนาชัย   บุทิจักร ครู บ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ

106 นางนัยนา  ยืนยั่ง ครู คศ.3 บ้านพรายอ้น ห้องที่ 24

107 นายมนัญชัย  ไชยมัชฌิม ครูผู้ช่วย บ้านป่งโพน



1 นายปรัชญา  มานะวงศ์ ผอ.รร. บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ ประธานสนามสอบ สะพานมิตรภาพ

2 ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ก้องเสียง ผอ.รร. บ้านชะโนด 1 ตัวแทนศูนย์สอบ หว้านใหญ่

3 นายเทพฤทธ์ิ สิริจันทพันธ์ุ ผอ.รร. ชุมชนบางทรายน้อย ตัวแทนศูนย์สอบ หว้านใหญ่

4 นายมงคล  กิตติยศธาดา ครู ค.ศ.3 บ้านหว้านใหญ่ กรรมการกลางคนที่1 หว้านใหญ่

5 นางบุญเพ็ญ  ก้องเสียง ครู ค.ศ.3 บ้านชะโนด 1 กรรมการกลางคนที่2 หว้านใหญ่

กรรมการคุมสอบ

6 นางรุ่งทิพย์ กุลสุทธ์ิ ครู ค.ศ.3 บ้านหว้านใหญ่ ห้องสอบที่1 หว้านใหญ่

7 นางสาวมนัสชนก  แลบัว ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม บ้านทรายทอง ห้องสอบที่1 หว้านใหญ่

8 นางช่อทิพย์ ศรีสมบูรณ์ ครู ค.ศ.3 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ห้องสอบที่2 หว้านใหญ่

9 นายสมนึก สามพ่วงบุญ ครู ค.ศ.3 บ้านป่งขาม ห้องสอบที่2 หว้านใหญ่

10 นายอมรเทพ  เขมะปัญญา ครู ค.ศ.3 บ้านชะโนด 1 ห้องสอบที่ 3 หว้านใหญ่

11 นางสาวนุชราภรณ์  ผิวผ่อง ครูผู้ช่วย บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ห้องสอบที่ 3 หว้านใหญ่

12 นางนะพิศ ใจสุข ครู ค.ศ.3 บ้านโนนสว่าง 2 ห้องสอบที่ 4 หว้านใหญ่

13 นางสาวเพชรา  ศรีประสงค์ ครู ค.ศ.3 บ้านหนองผือดอนม่วง ห้องสอบที่ 4 หว้านใหญ่

14 นางรุ่งทิพย์  พัฒนวงษ์ชัย ครู ค.ศ.3 สมเด็จพระศรีฯ ห้องสอบที่ 5 หว้านใหญ่

15 นายทักษิณ  มวลมนตรี ครูผู้ช่วย บ้านขามป้อม ห้องสอบที่ 5 หว้านใหญ่

16 นางนภาศิริ  หงษ์ทอง ครู ค.ศ.3 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม ห้องสอบที่ 6 หว้านใหญ่

17 นางยุพาพร  เนาคําแพง ครู ค.ศ.3 บ้านสองคอน ห้องสอบที่ 6 หว้านใหญ่

18 นางสาวพรรณปพร  กุลสุทธ์ิ ครูอัตราจ้าง บ้านนาดีโคกสวาท ห้องสอบที่ 7 หว้านใหญ่

19 นายสุนทร   ชุมศรี ครูผู้ช่วย เมืองพาลุกากรภูมิ ห้องสอบที่ 7 หว้านใหญ่

20 นายอนุชิต ไสยสิทธ์ิ ครู ชุมชนบ้านบางทรายน้อย ห้องสอบที่1 หว้านใหญ่

21 นายสายฟ้า  อ่อนมณี ครูผู้ช่วย บ้านป่งขาม ห้องสอบที่1 หว้านใหญ่

22 นายอนุชิณฒ์  เจริญชัยรุ่ง ครู ค.ศ.1 บ้านชะโนด 1 ห้องสอบที่2 หว้านใหญ่

23 นางสาวภรัญพ์ชร รัชตจิรพิสิฐ ครู ค.ศ.2 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ห้องสอบที่2 หว้านใหญ่

24 นายปราโมทย์ โคตรพัฒน์ ครู ค.ศ.1 บ้านโนนสว่าง 2 ห้องสอบที่ 3 หว้านใหญ่

25 นางไสว  ศรีมณีพันธ์ ครู ค.ศ.3 บ้านหว้านใหญ่ ห้องสอบที่ 3 หว้านใหญ่

26 นายชุมพล  วรรณสา ครู ค.ศ.3 สมเด็จพระศรีฯ ห้องสอบที่ 4 หว้านใหญ่

27 นางสาวพรรินทร์ดา ไชยคำ ครูผู้ช่วย บ้านขามป้อม ห้องสอบที่ 4 หว้านใหญ่

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

ตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

มาจากเครือข่าย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ เครือข่ายสพพานมิตรภาพ  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ท่ี รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัดโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี



แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

มาจากเครือข่าย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ เครือข่ายสพพานมิตรภาพ  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

ท่ี รายชื่อ ตำแหน่ง สังกัดโรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี

28 นางแสงเดือน  เมืองโคตร ครู ค.ศ.3 นาขามป้อมวิทยาคม ห้องสอบที่ 5 หว้านใหญ่

29 นางสาวอร่าม  ฤทธ์ิสยอง ครูผู้ช่วย บ้านสองคอน ห้องสอบที่ 5 หว้านใหญ่

30 นางวรรณา  รัตนมาลี ครู ค.ศ.3 บ้านนาดีโคกสวาท ห้องสอบที่ 6 หว้านใหญ่

31 นางรัชนี  เสมา ครู ค.ศ.2 บ้านหว้านน้อย ห้องสอบที่ 6 หว้านใหญ่

32 นางสาวสุชาสินี  บุญพอ ครูผู้ช่วย บ้านชะโนด 1 ห้องสอบที่ 7 หว้านใหญ่

33 นางมลิวรรณ  ไชยบุตร ครู ค.ศ.3 เมืองพาลุกากรภูมิ ห้องสอบที่ 7 หว้านใหญ่



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายรณชัย  ปัญญาพ่อ ผอ.รร. คำอาฮวนศรีสุราฎร์ ประธานสนามสอบ คําอาฮวนดงเย็นพัฒนศึกษา

2 นายกิตติพล  โคตรสุโพธ์ิ ผอ.รร. เมืองใหม่ ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

3 นายอังกูร  อ้วนพรหมมา ผอ.รร. บ้านนาโปน้อย ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

4 นางวาสนา  ชาปะวัง ครู คศ.3 บ้านกุดโง้ง กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

5 นางสาวทิฆัมพร อินทรวิเศษ ครูอัตราจ้าง ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

6 ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ โชติสนธ์ ครูผู้ช่วย บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล"ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

7 นายแหลมทอง    แสนสุข ครู คศ.3 บ้านท่าไค้ แก้วมุกดาหาร

8 นางสาวพุฒิญา  อาจหาญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาโปน้อย ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

9 นางพิชญา  ไชยวิเศษ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

10 นางสาววิภาวรรณ  แยบสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาโปน้อย ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

11 นางสายฝน  อเนกนวล ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

12 นางสาวปาริชาติ  นามท้าวแสง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาโปน้อย ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

13 นายทศพล  พนมอุปถัมภ์ ครู คศ.2 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

14 นายสวัสดิพงศ์  ยืนยง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาโปน้อย ห้องที่ 5 แก้วมุกดาหาร

15 นางดวงเด่น  สุขสำราญ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

16 นางรสสุคนธ์  วรชิน ครูอัตราจ้าง บ้านด่านคำ ห้องที่ 6 แก้วมุกดาหาร

17 นางนุสรณ์  หลักชัย ครู คศ.2 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

18 นางสาวดวงนารี  อินปาว ครูผู้ช่วย เมืองใหม่ ห้องที่ 7 แก้วมุกดาหาร

19 นางวิสาขา  เรืองหิรัญ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

20 นางสาวอัจฉรา  อันทะชัย ครูผู้ช่วย เมืองใหม่ ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

21 นายกิตติชัย  อาจหาญ ครูผู้ช่วย บ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดาหาร

22 นางธารทิพย์  โคตรสุโพธ์ิ ครู คศ.3 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

23 นางสาวอรัญญา ฉิมสูงเนิน ครู คศ.3 บ้านนาโปน้อย แก้วมุกดาหาร

24 นายยศสันธ์ พันธ์หนองหว้า ครู คศ.2 บ้านกุดโง้ง ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

25 นางสาวธิดาพร  ภูสนิท ครูผู้ช่วย นาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดาหาร

26 นางสาวพรเมธา บุตรนาม ครู คศ.3 บ้านบุ่งอุทัย ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

27 นางสาวสุรัติกา รัตนวงค์ ครู คศ.๒ บ้านโนนศรี แก้วมุกดาหาร

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าคราม กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวน    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าคราม กลุ่มเครือข่ายคำอาฮวน    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

28 นางสาวธารทิพย์ จุฬารี ครูผู้ช่วย ชุมชนศรีบุญเรือง ห้องที่ 5 แก้วมุกดาหาร

29 นายเกริกไกร  หนองสูง ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

30 นางสาวดารากร โพธ์ิไทรย์ ครู คศ.3 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" ห้องที่ 6 แก้วมุกดาหาร

31 นางสายรุ่ง    ปิยะนันท์ ครู คศ.3 บ้านท่าไค้ แก้วมุกดาหาร

32 นายสุรพงษ์  เสริฐศรี ครู คศ.3 มุกดาลัย ห้องที่ 7 แก้วมุกดาหาร

33 นางวชิราลักษณ์  จันทรสาขา ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ตำแหน่ง หมายเหตุ

1 นายยุทธพล  คํามุงคุณ ผอ.รร. บ้านหว้านใหญ่ ประธานสนามสอบ หว้านใหญ่

2 นายอดุลย์  ลมงาม ผอ.รร. บ้านคำผักหนอกสงเปือย ตัวแทนศูนย์สอบ สะพานมิตรภาพ

3 นายอรรณพ   โพธ์ิศรี ผอ.รร. บ้านคำป่าหลาย ตัวแทนศูนย์สอบ สะพานมิตรภาพ

4 นางทัศณี  เคร่ืองพาที ครู  ค.ศ. ๓ บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 กรรมการกลาง สะพานมิตรภาพ

5 นางสาวอาริด สระบุรี ครู  ค.ศ. 2 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 กรรมการกลาง สะพานมิตรภาพ

6 นายนิพนธ์   ลายทอง ครูผ้ช่วย บ้านนาเสือหลายหนองยอ ห้องที่ 1 สะพานมิตรภาพ

7 นางสาวรัชฉวี   บํารุงสวัสด์ิ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านหนอกแอก สะพานมิตรภาพ

8 นางสาวกาญจน์ฐิมา  วรรคคี ครู  บ้านนาคำน้อย ๒ ห้องที่ 2 สะพานมิตรภาพ

9 นางสาวสิรินาฎ  ศรีมณีพันธ์ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาตะแบง  ๑ สะพานมิตรภาพ

10 นางจิตตรามาส  บุญประสพ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านคำป่าหลาย ห้องที่ 3 สะพานมิตรภาพ

11 นางอังคนา  ทองการ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ

12 นางปรัชนีย์   วังวงศ์ ครู  ค.ศ. ๓ แก้งโนนคำประชาสรรค์ ห้องที่ 4 สะพานมิตรภาพ

13 นายชิตวร    วังวงศ์ ครู  ค.ศ. ๓ แก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ

14 นายมานพ     วงศ์สาขา ครู  ค.ศ. ๓ ชุมชนบ้านบางทรายใหญ่ ห้องที่ 5 สะพานมิตรภาพ

15 นายพรเทพ   บับพาน ครู  ค.ศ. ๓ บ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ

16 นายเจษฎาภรณ์   เมืองโตคร ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาตะแบง  ๑ ห้องที่ 6 สะพานมิตรภาพ

17 นางดรุนีย์   จันทราภรณ์ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาสองห้อง สะพานมิตรภาพ

18 นายอํานวย  เฮงสวัสด์ิ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านหนองหอยป่าหวาย ห้องที่ 7 สะพานมิตรภาพ

19 นายศักด์ิสินธ์ุ พันธ์ุออน ครู  ค.ศ. ๓ บ้านคำผักหนอกสงเปือย สะพานมิตรภาพ

20 นางสาวศรีนรินทร์   สุรักษ์ ครูผูช่วย บ้านนาเสือหลายหนองยอ ห้องที่ 8 สะพานมิตรภาพ

21 นายชินาธิป ศรชัยสกุล ครู  บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สะพานมิตรภาพ

22 นางสาวเพ็ญพักตร์  เมืองโคตร ครู  ค.ศ. ๑ บ้านนาตะแบง  ๑ ห้องที่ 1 สะพานมิตรภาพ

23 นายกฤษณะ   ศรีสว่าง ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาตะแบง  ๑ สะพานมิตรภาพ

24 นางจิราวดี คําพิลา ครู  ค.ศ. ๓ บ้านหนองหอยป่าหวาย ห้องที่ 2 สะพานมิตรภาพ

25 นางจิราพร   รองเมือง ครู  ค.ศ. ๓ บ้านคำป่าหลาย สะพานมิตรภาพ

26 นางบัวผัน  อาจวิชัย ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาตะแบง  ๑ ห้องที่ 3 สะพานมิตรภาพ

27 นางสุกัญญา   ศรีประเสริฐ ครู  แก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กลุ่มเครือข่ายหว้านใหญ่    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

กรรมการคุมสอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ตำแหน่ง หมายเหตุ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่กลุ่มเครือข่ายหว้านใหญ่    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

28 นางนิภาภรณ์  นาชัยสิทธ์ิ ครู  ค.ศ. ๓ บ้านนาเสือหลายหนองยอ ห้องที่ 4 สะพานมิตรภาพ

29 นางนงค์ลักษณ์   โสมตา ครู  ค.ศ. ๓ บ้านหนองหอยป่าหวาย สะพานมิตรภาพ

30 นางสาวภัทราวดี ดอกบัว ครู บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ห้องที่ 5 สะพานมิตรภาพ

31 นายศราวุธ แวงวรรณ ครู บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สะพานมิตรภาพ

32 นายเทิดพงษ์ ธรรมนา ครู  บ้านสามขามิตรภาพที่ 3 ห้องที่ 6 สะพานมิตรภาพ

33 นายจิตรกร คําธิมา ครู  ชุมชน้านบบางทรายใหญ่ สะพานมิตรภาพ

34 นางสาวนารินทร์  จุกจันทร์ ครู  บ้านหนองหอยป่าหวาย ห้องที่ 7 สะพานมิตรภาพ

35 นายสมชาย  จิตรจักร ครู  แก้งโนนคำประชาสรรค์ สะพานมิตรภาพ

36 นางสาวกนกรรณ  บุตรคาม ครู คศ.3 แก้งโนนคำประชาสรรค์ ห้องที่ 8 สะพานมิตรภาพ

37 นางจําเนียร   ทองผา ครู คศ.3 บ้านบ้านหนอกแอก สะพานมิตรภาพ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายทวีศักด์ิ  สายคง ผอ.รร. บ้านพังคอง ประธานสนามสอบ เมืองน้ำทิพย์

2 นายประสาน  จันทร์เผือก ผอ.รร. บ้านศูนย์ไหม ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

3 ว่าท่ีร้อยตรีฤทธิ์กล้า  ขุนทวี ผอ.รร. นาคำน้อยวิทยา ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

4 นางจันทร์เพ็ญ  ศรีคำ ครู คศ.3 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

5 นายวีระชัย  รินทระ ครู คศ.3 บ้านท่าไค้ กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

6 นางสาวดวงนารี  อินปาว ครูผู้ช่วย เมืองใหม่ ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

7 นางฐิตินันท์  ทองเจริญบัวงาม ครู คศ.3 คําสายทองวิทยา แก้วมุกดาหาร

8 นายชรัณ  สำราญวงค์ ครูอัตราจ้าง บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

9 นางสาววิภาวรรณ แยบสูงเนิน ครูอัตราจ้าง บ้านนาโปน้อย แก้วมุกดาหาร

10 นายพงษ์ชัย  วรชิน ครู คศ.3 บ้านดานคำ ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

11 นางสาววิลาสินี  ยืนยง ครูผู้ช่วย บ้านศูนย์ไหม แก้วมุกดาหาร

12 นางสุทธิ แสนนามวงศ์ ครู คศ.3 บ้านกุดโง้ง ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

13 นางเกษมณี  ธิพรพันธ์ ครู คศ.3 นาคำน้อยวิทยา แก้วมุกดาหาร

14 นางสาววลัยพรรณ  จารุการ ครูอัตราจ้าง บ้านบุ่งอุทัย ห้องที่ 5 แก้วมุกดาหาร

15 นางทวีทรัพย์ โชติภัคพิพัฒน์ ครู คศ.3 บ้านโนนศรี แก้วมุกดาหาร

16 นางสาวประภาพรรณ เกษากิจ ครู คศ.1 ชุมชนศรีบุญเรือง ห้องที่ 6 แก้วมุกดาหาร

17 นางสารภี  รอดสง ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

18 นางนพภัสสร พิมพ์สวัสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" ห้องที่ 7 แก้วมุกดาหาร

19 นางจันทร์สุดา    วังคะฮาต ครู คศ.3 บ้านท่าไค้ แก้วมุกดาหาร

20 นางณัฐปภัส  โมราราษฎร์ ครู คศ.1 มุกดาลัย ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

21 นายหนูไกร  มณีทรัพย์ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

22 นางสาวณัฏฐนันท์  สายสุริย์ ครู คศ.3 มุกดาลัย ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

23 นางสุวภา  อาจวิชัย ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

24 นางสาวชฎาภรณ์  โยวบุตร ครูผู้ช่วย มุกดาลัย ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

25 นายสำเริง  มิระสิงห์ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

26 นายสุรสิทธ์ิ  กลุวงศ์ ครู คศ.2 มุกดาลัย ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

27 นางสาวศุภนุช  เกล้ียงสมร ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านพังคอง  กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ สอบวันท่ี 6  มีนาคม 2562



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านพังคอง  กลุ่มเครือข่ายเมืองน้ำทิพย์ สอบวันท่ี 6  มีนาคม 2562

28 นายวันชัย  กองแก้ว ครูผู้ช่วย มุกดาลัย ห้องที่ 5 แก้วมุกดาหาร

29 นางจารุณี  อาจวิชัย ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

30 นายประจักษ์  ยืนยั่ง ครู คศ.3 มุกดาลัย ห้องที่ 6 แก้วมุกดาหาร

31 นางพัชรา  พนมอุปถัมภ์ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

32 นางสาวศุภลักษณ์  พลศรีเมือง ครูผู้ช่วย มุกดาลัย ห้องที่ 7 แก้วมุกดาหาร

33 นางอัญชลี  พรหมวงค์ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร







ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ

1 นายประศักด์ิชัย  ปู่ทา ผอ.รร. บ้านเหล่าป่าเป้ด ประธานสนามสอบ ไตรมิตรนวพัฒน์

2 นายประดิน อินไชยา ผอ.รร. บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

3 นายพีระพงษ์  เผ่าภูไทย ผอ.รร. บ้านกุดโง้ง ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

4 นางสาวสุลาวัลย์  สมบูรณ์ ครู ท่านพระสารีบุตร กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

5 นางสาวประภาพรรณ  เกษากิจครู คศ.1 ชุมชนศรีบุญเรือง ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

6 นางเทวา  นัยจิตร ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

7 นายสรัณ  สำราญวงศ์ ครู คศ.1 นาโปใหญ่โคกสุวรรณ ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

8 นางสุพินนพักตร์  ขุนทวี ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

9 นางจุฬาพร  ศิริสิทธ์ิ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

10 นางโสภา  ธรรมวงศ์ ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

11 นางสาวมธุรส  สมดี ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

12 นางสาวดอกอ้อ  พิกุลศรี ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

13 นางสาวนิศรา  แสงทอง ครู คศ.2 อนุบาลมุกดาหาร ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

14 นายพงษ์เพชร  จันลาภา ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

15 นายกิตติกร  เมืองโคตร ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

16 นายวชิราวุธ  จันทร์เพ็ง ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

17 นางดรุณี  ช่ืนสุคนธ์ ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

18 นายถาวร  วงค์สีลา ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร แก้วมุกดาหาร

19 นางวัลลภา  จันทร์เผือก ครู คศ.3 อนุบาลมุกดาหาร ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

20 นางสาวจริยา  คําสีทา ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี ....056... /2562  ลงวันท่ี  .....20... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ สอบวันที่ 6 มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายวิพัฒน์  บัวชู ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกุดแข้ ประธานสนามสอบ ไตรมิตรนวพัฒน์

2 นายวิเศษ  ปรีประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนศรีบุญเรือง ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

3 นายสุนทร  ไชยพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านท่าไค้ ตัวแทนศูนย์สอบ แก้วมุกดาหาร

4 นางสิน  สุเลิศ ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร กรรมการกลาง แก้วมุกดาหาร

กรรมการคุมสอบ

5 นางปิยะมาศ  ศิริวงษ์ชัย ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

6 นางสุนิสา  คนเพียร ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

7 นายกฤษฎา  ต้ันวัฒนา ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

8 นางศิริพร  เจริญเดช ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

9 นางสาวสนิท  วะสัตย์ ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

10 นายปิยะพงษ์  คนเพียร ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

11 นายสมพิจ  ธรรมวิฐาน ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

12 นางทัศนีย์  วงษ์สกุล ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

13 นายแก่นปัญญา  ยืนยง ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 1 แก้วมุกดาหาร

14 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุพร ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

15 นายพิทยา  หัสราช ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 2 แก้วมุกดาหาร

16 นางอรพินทร์  จันกง ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

17 นายวิทยา  สวนียานันท์ ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 3 แก้วมุกดาหาร

18 นางรจรินทร์  รักโคตร ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

19 นายธีรชัย  ว่องไว ครู เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร ห้องที่ 4 แก้วมุกดาหาร

20 นางสาวยูธิกา  สุขสนิท ครู ท่านพระสารีบุตร แก้วมุกดาหาร

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี ....056... /2562  ลงวันท่ี  .....20... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านกุดแข้ กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ สอบวันท่ี 6 มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายสังคม  วรโยธา ผอ.รร. บ้านคำบง 1 ประธานสนามสอบ ร่มกกชัยพัฒนา

2 นายอุดม  ส่วยโสภา ผอ.รร. บ้านภูแผงม้า ตัวแทนศูนย์สอบ คำสร้อยนาอุดม

3 นายเผย  สุพรรณโมก ผอ.รร. บ้านภูแผงม้า ตัวแทนศูนย์สอบ คำสร้อยนาอุดม

4 นางทักษิณา ปัททุม ครู คศ.3 บ้านภูแผงม้า กรรมการกลาง คำสร้อยนาอุดม

5 นางสาวพร  นนทบุตร ครูผู้ช่วย ป่งแดงวิทยาคม กรรมการกลาง ธารบังอ่ี

6 นายบุญรัตน์  สิงห์ทอง ครู คศ.3 บ้านคำสร้อย ห้องที่ 1 คำสร้อยนาอุดม

7 นางสาวนภาวดี หงษาวงศ์ ครูผู้ช่วย บ้านโนนเกษม คำสร้อยนาอุดม

8 นางสาวมาลินี ทองคํา ครูผู้ช่วย บ้านภูแผงม้า ห้องที่ 2 คำสร้อยนาอุดม

9 นายสัมฤทธ์ิ  ไทยสะเทือน ครูผู้ช่วย บ้านป่าเตย คำสร้อยนาอุดม

10 นางสาวอนุศรา  ลือเล่ือง ครูอัตราจ้าง ชุมชนบ้านม่วงไข่ ห้องที่ 3 คำสร้อยนาอุดม

11 นางศิริลักษณ์ แก้วศรีนวม ครูผู้ช่วย บ้านนาอุดม คำสร้อยนาอุดม

12 นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสง ครู คศ.3 บ้านคำไหล ห้องที่ 4 คำสร้อยนาอุดม

13 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมหา ครูผู้ช่วย คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 คำสร้อยนาอุดม

14 นางสาวเกตณคร   หนองแคน ครูอัตราจ้าง บ้านขอนแก่น ห้องที่ 5 คำสร้อยนาอุดม

15 นางสาวสิรินาถ คัดทะจันทร์ ครูผู้ช่วย บ้านคำไหล คำสร้อยนาอุดม

16 นางสาวศิรินทร ก่ิงชา ครูผู้ช่วย บ้านป่าเตย ห้องที่ 6 คำสร้อยนาอุดม

17 นางสุปราณี  คนหาญ ครู คศ.1 บ้านด่านมน คำสร้อยนาอุดม

18 นายฐิติพงศ์ หลงมา พนักงานราชการ คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 ห้องที่ 7 คำสร้อยนาอุดม

19 นางสาวดาราพร ใจเที่ยง ครูผู้ช่วย บ้านภูแผงม้า คำสร้อยนาอุดม

20 นางสาวพิธุกานต์  ใจสำราญ ครู คศ.3 บ้านคำสร้อย ห้องที่ 8 คำสร้อยนาอุดม

21 นางสาวจินาวร ศรีสมยา ครู อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยนาอุดม

22 นายราชวัฒน์  ปัททุม ครู คศ.3 บ้านคำสร้อย ห้องที่ 1 คำสร้อยนาอุดม

23 นางสาวสกุลรัตน์ แสนโสม ครูผู้ช่วย บ้านภูแผงม้า คำสร้อยนาอุดม

24 นายวิทยา เสียงลํ้า ครู คศ.3 บ้านป่าเตย ห้องที่ 2 คำสร้อยนาอุดม

25 นางหยาดทิพย์ ซีซอง ครู คศ.3 บ้านนาอุดม คำสร้อยนาอุดม

26 นางประคอง  มุกธวัตร ครู คศ.3 บ้านคำไหล ห้องที่ 3 คำสร้อยนาอุดม

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านคำบง 1 กลุ่มเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านคำบง 1 กลุ่มเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

27 นางสาวพรสวรรค์ ภาระโข ครู คศ.1 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 คำสร้อยนาอุดม

28 นางนุจรีย์   โภคสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย บ้านขอนแก่น ห้องที่ 4 คำสร้อยนาอุดม

29 นางสาวแววตา สุวรรณริน ครู อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยนาอุดม

30 นางอุไร    แสงเขียว ครู คศ.3 บ้านป่าเตย ห้องที่ 5 คำสร้อยนาอุดม

31 นางสาวนาตญา ธนาคุณ ครู คศ.3 บ้านนาอุดม คำสร้อยนาอุดม

32 นางสาวนุชนาฎ จันปุ่ม ครูผู้ช่วย บ้านภูแผงม้า ห้องที่ 6 คำสร้อยนาอุดม

33 นางธนกฤต  พรมรัตน์ ครู คศ.3 บ้านคำสร้อย คำสร้อยนาอุดม

34 นางณรัญญา ศรีสุภาพ ครู คศ.3 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ3 ห้องที่ 7 คำสร้อยนาอุดม

35 นางสาวรัชนีกร ผิวขํา ครู อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย คำสร้อยนาอุดม

36 นางสาวกฤษณา พวงชมพู ครู คศ.3 บ้านขอนแก่น ห้องที่ 8 คำสร้อยนาอุดม

37 นายสุวิทย์ บุญประกอบ ครู คศ.3 ชุมชนบ้านม่วงไข่ คำสร้อยนาอุดม



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ

1 นายสุรสิทธ์ิ  จําปาเทศ ผอ.รร. บ้านคำสร้อย ประธานสนามสอบ คำสร้อยนาอุดม

2 นายพิริยะ ทองมนต์ ผอ.รร. บ้านหนองแวงใหญ่ ตัวแทนศูนย์สอบ ธารบังอ่ี

3 นายณัฐกร  สอนวงค์ ผอ.รร. บ้านนากอก ตัวแทนศูนย์สอบ ธารบังอ่ี

4 นางสาวสมพร นารีนุช ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ กรรมการกลาง ร่มกกชัยพัฒนา

5 นายธนาณา  น้อยทรง ครู บ้านคำบง 1 กรรมการกลาง ร่มกกชัยพัฒนา

6 นายประดิษฐ์  จารุภาค ครู ค.ศ.3 เตรียมหทารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ห้องที่ 1 ธารบังอ่ี

7 นายวชิระ สุดาบุตร ครูผู้ช่วย บ้านนาสองเหมือง ธารบังอ่ี

8 นายกฤษณ์  โล่ห์คำ ครูอัตราจ้าง ป่งแดงวิทยาคม ห้องที่ 2 ธารบังอ่ี

9 นายลิขิต  เต่าทอง ครูผู้ช่วย หนองข่าประชาอุทิศ ธารบังอ่ี

10 นางสาวสายรุ่ง พิมจักร์ ครูผู้ช่วย บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ห้องที่ 3 ธารบังอ่ี

11 นางสาววิริยะ ยืนยง ครู ค.ศ.2 บ้านโนนสะอาด 2 ธารบังอ่ี

12 นางราตรี  ธยาธรรม ครู ค.ศ.3 บ้านห้วยกอก 1 ห้องที่ 4 ธารบังอ่ี

13 นายณัฐ  โล่ห์คำ ครูอัตราจ้าง บ้านหนองแวงใหญ่ ธารบังอ่ี

14 นายวิบูลย์  ยุบลพันธ์ุ ครู ค.ศ.3 บ้านนากอก ห้องที่ 5 ธารบังอ่ี

15 นายกฤษพัฒน์  สุคำพา ครู บ้านน้ำเที่ยง 2 ธารบังอ่ี

16 นางจินตณัญญา  รูปงาม ครู คศ. 3 บ้านนิคมร่มเกล้า ห้องที่ 6 ร่มกกชัยพัฒนา

17 นางสาวสิริกูล น้อยทรงค์ ครู คศ. 3 บ้านหนองนกเขียน ร่มกกชัยพัฒนา

18  นางสาวลัดดา อุคํา ครู บ้านหนองสระพัง ห้องที่ 7 ร่มกกชัยพัฒนา

19 นางสาวนิลุบล วาปี ครู บ้านคำนางโอก ร่มกกชัยพัฒนา

20 นายพงษ์ปริญญ์ เทพคำพา ครู คศ. 3 บ้านคำนางโอก ห้องที่ 8 ร่มกกชัยพัฒนา

21 นางอารีภรณ์  อุคำ ครู คศ. 3 คำแฮดประชาสรรค์ ร่มกกชัยพัฒนา

22 นางนิรมล  หม่ันเรียน ครู ค.ศ.3 บ้านนาสองเหมือง ห้องที่ 1 ธารบังอ่ี

23 นายอภิเชษฐ  สุวรรณโคตร ครู ค.ศ.2 บ้านหนองแวงใหญ่ ธารบังอ่ี

24 นางสุกัญญา  ผือโย ครู ค.ศ.3 ป่งแดงวิทยาคม ห้องที่ 2 ธารบังอ่ี

25 นางสาวจารุวรรณ พิมโยธา ครูผู้ช่วย หนองข่าประชาอุทิศ ธารบังอ่ี

26 นางสาวณัฐนิช มูลสาร ครูผู้ช่วย บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน ห้องที่ 3 ธารบังอ่ี

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านคำสร้อย  เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

กรรมการคุมสอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านคำสร้อย  เครือข่ายคำสร้อยนาอุดม    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

27 นายณรงค์เดช ปุณขันธ์ุ ครู บ้านโนนสะอาด 2 ธารบังอ่ี

28 นางลําพูล  บุญลี ครู ค.ศ.3 บ้านห้วยกอก 1 ห้องที่ 4 ธารบังอ่ี

29 นายจักรี  บุญวัง ครูอัตราจ้าง บ้านนากอก ธารบังอ่ี

30 นายศิวัฒน์ เจริญกิจ ครูผู้ช่วย เตรียมหทารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์ ห้องที่ 5 ธารบังอ่ี

31 นางสาวสุธิดา ศรีมณีรัตน์ ครูผู้ช่วย บ้านนาสองเหมือง ธารบังอ่ี

32 นางณัฏฐนิชา  ธรรมใจบุญ ครู คศ. 3 บ้านหนองนกเขียน ห้องที่ 6 ร่มกกชัยพัฒนา

33 นายอานนท์ ปันฟู ครู บ้านหนองสระพัง ร่มกกชัยพัฒนา

34 นางสุทธินี  ศรเพชร ครู คศ. 3 บ้านคำนางโอก ห้องที่ 7 ร่มกกชัยพัฒนา

35 นางทัศนาพร  พรไชย ครู คศ. 3 คำแฮดประชาสรรค์ ร่มกกชัยพัฒนา

36 นางสุพัตร์  สุวรรณไตรย์ ครู คศ. 3 บ้านคำนางโอก ห้องที่ 8 ร่มกกชัยพัฒนา

37 นางสาวพรพินิจ  เผ่าภูไทย ครู คศ. 3 คำแฮดประชาสรรค์ ร่มกกชัยพัฒนา



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายสมชาย  อุตสาหะ ผอ.รร. ป่งแดงวิทยาคม ประธานสนามสอบ ธารบังอ่ี

2 นายทัศเทพ  เทพสุระ ผอ.รร. บ้านหนองนกเขียน ตัวแทนศูนย์สอบ ร่มกกชัยพัฒนา

3 นายชุมพล  ประเทพา ผอ.รร. บ้านบะ ตัวแทนศูนย์สอบ ร่มกกชัยพัฒนา

4 นางสาวสมพร นารีนุช ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ กรรมการกลาง ร่มกกชัยพัฒนา

5 นางอารีย์ยา สอนวงค์ ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ห้องที่ 1 ร่มกกชัยพัฒนา

6 นางอาภรณ์ นารีนุช ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ร่มกกชัยพัฒนา

7 นางสาวอําภาพร  โพธ์ิชัยศรี ครูผู้ช่วย บ้านคำบง 1 ห้องที่ 2 ร่มกกชัยพัฒนา

8 นางสาวปัทมาวดี  สมชม ครู บ้านคำบง 1 ร่มกกชัยพัฒนา

9 นางสาวพิมพ์พรรณ  พละสิงห์ ครู บ้านป่าแดง ห้องที่ 3 ร่มกกชัยพัฒนา

10 นางขนิษฐา ยุติพันธ์ ครู คศ. 3 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ร่มกกชัยพัฒนา

11 นายสุธี ดีคง ครู คศ. 3 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ห้องที่ 4 ร่มกกชัยพัฒนา

12 นางประไพ  กัลยา ครู คศ. 3 คำแฮดประชาสรรค์ ร่มกกชัยพัฒนา

13 นางอําภา  ชูคันหอม ครู คศ. 3 บ้านบะ ห้องที่ 5 ร่มกกชัยพัฒนา

14 นางสาวธารีดา นาชัย ครู บ้านอุ่มไผ่ ร่มกกชัยพัฒนา

15 นางอุษากร พนาสิทธ์ิ ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ห้องที่ 1 ร่มกกชัยพัฒนา

16 นางสุชาฎา ห้วยทราย ครู คศ. 3 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ร่มกกชัยพัฒนา

17 นางสาวอัญชลี  กลางประพันธ์ ครู บ้านคำบง 1 ห้องที่ 2 ร่มกกชัยพัฒนา

18 นางสาวกวินณา  วังคะฮาต ครู บ้านคำบง 1 ร่มกกชัยพัฒนา

19 นางชลทิศา  พวงใบดี ครู คศ. 3 บ้านนาหลวง2 ห้องที่ 3 ร่มกกชัยพัฒนา

20 นางสาวอนงลักษณ์  ม่ันใจ ครูผู้ช่วย บ้านป่าแดง ร่มกกชัยพัฒนา

21 นายวีระชัย อุฒามาตย์ ครู ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย ห้องที่ 4 ร่มกกชัยพัฒนา

22 นายไผ่  ผากา ครูผู้ช่วย บ้านนิคมร่มเกล้า ร่มกกชัยพัฒนา

23 นางสาววนัชพร  อุคํา ครูผู้ช่วย บ้านบะ ห้องที่ 5 ร่มกกชัยพัฒนา

24 นางนวพร อุระ ครู คศ. 3 บ้านอุ่มไผ่ ร่มกกชัยพัฒนา

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ …56.... /2562  ลงวันที่  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม เครือข่ายธารบังอี่   สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

กรรมกการคุมสอบ





ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี หมายเหตุ

1 นายสโมสร  หนองสูง ผอ.รร. บ้านเป้าป่าแสด ประธานสนามสอบ คีรีวงศึกษา

2 นายพิพัฒน์  ขันธะแพทย์ ผอ.รร. บ้านนาหนองแคน ตัวแทนศูนย์สอบ เมืองหนองสูง

3 นายวิทยา  วังคะฮาต ผอ.รร. บ้านงิ้ว ตัวแทนศูนย์สอบ เมืองหนองสูง

4 นางสาววรัญา  วังวงค์ ครูผู้ช่วย ชุมชนเมืองหนองสูง กรรมการกลาง เมืองหนองสูง

5 นายวาปี กลางประพันธ์ ครู.คศ.3 บ้านหนองโอใหญ่ ห้องที่ 1 เมืองหนองสูง

6 นางสวรรค์ทอง  กลางประพันธ์ ครู.คศ.3 บ้านงิ้ว เมืองหนองสูง

7 นายสุรทิน วิเศษศรี ครู.คศ.3 บ้านโนนยาง ห้องที่ 2 เมืองหนองสูง

8 นางศรีสงัด สุวันรัตน์ ครู.คศ.3 บ้านนาหนองแคน เมืองหนองสูง

9 นายสีสวรรค์  ศรีหล่ิง ครู.คศ.3 บ้านคำพอก 1 ห้องที่ 3 เมืองหนองสูง

10 นางสาวรัตมณี ศิริกาล ครูผู้ช่วย ชุมชนเมืองหนองสูง เมืองหนองสูง

11 นางอุบลลักษณ์  น้อยทรง ครู.คศ.3 บ้านวังนอง ห้องที่ 4 เมืองหนองสูง

12 นางชฎาพร ทองคุณ ครู.คศ.3 บ้านโนนยาง เมืองหนองสูง

13 นางเนาวรัตน์  ชาวันดี ครู.คศ.3 บ้านงิ้ว ห้องที่ 1 เมืองหนองสูง

14 นางสาวยุวดี  พิมพ์เสน่ห์ บุคลากรวิทย์ ชุมชนเมืองหนองสูง เมืองหนองสูง

15 นางทองมี จันปุ่ม ครู.คศ.3 บ้านโนนยาง ห้องที่ 2 เมืองหนองสูง

16 ว่าที่ รต.เวชมนต์ แสนโคตร ครู.คศ.3 บ้านคำพอก 1 เมืองหนองสูง

17 นางสาวสําราญ  วรรณสา ครู.คศ.3 บ้านวังนอง ห้องที่ 3 เมืองหนองสูง

18 นายสําราญสี  แสนสุข ครู.คศ.3 บ้านคำพอก 1 เมืองหนองสูง

19 นางรุ่งฤดี  อาจวิชัย ครู.คศ.3 บ้านนาหนองแคน ห้องที่ 4 เมืองหนองสูง

20 นางสาวอนุวรรณ  โขลา   พนักงานราชการ บ้านหนองโอใหญ่ เมืองหนองสูง

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด  กลุ่มเครือข่ายคีรีวงศึกษา    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน กรรมการคุมสอบ มาจากเครือข่าย

1 นายไพโรจน์  กลางประพันธ์ ผอ.รร. ชุมชนเมืองหนองสูง ประธานสนามสอบ เมืองหนองสูง

2 นายเสกสรรค์  อาจวิชัย ผอ.รร.  บ้านแวง ตัวแทนศูนย์สอบ คีรีวงศึกษา

3 นายพิจิตร  สุนทรส ผอ.รร.  บ้านเป้า ตัวแทนศูนย์สอบ คีรีวงศึกษา

4 นางไพรพร  อาจวิชัย ครู คศ.3 บ้านแวง กรรมการกลาง คีรีวงศึกษา

5 นายจำเริญ  นีระนิตย์ ครู คศ.3 บ้านแวง ห้องที่ 1 คีรีวงศึกษา

6 นางสาวรัชฎาภรณ์  กลางประพันธ์ ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการ บ้านโคกกลาง คีรีวงศึกษา

7 นางสาวรัตนา  ธรรมประสาน พนักงานราชการ บ้านคำพ้ี ห้องที่ 2 คีรีวงศึกษา

8 นางสุภาพร  กุมารสิทธ์ิ ครู คศ.3 บ้านเป้าป่าแสด คีรีวงศึกษา

9 นางบุญทัน  วิเศษศรี ครู คศ.3 บ้านวังไฮ ห้องที่ 3 คีรีวงศึกษา

10 นางมุจลินทร์  จันปุ่ม ครู คศ.3 บ้านนาตะแบง 2 คีรีวงศึกษา

11 นางสาวกรกนก  ส่ีแสน ครูผู้ช่วย บ้านภู ห้องที่ 1 คีรีวงศึกษา

12 นางสาวจุฑามาศ  ไทยานนท์ ครู คศ.2 บ้านเป้าป่าแสด คีรีวงศึกษา

13 นายธีระวัฒน์  รูปเหล่ียม ครูผู้ช่วย บ้านนาตะแบง 2 ห้องที่ 2 คีรีวงศึกษา

14 นางปรีย์นันท์  กลางประพันธ์ ครู คศ.3 บ้านโคกกลาง คีรีวงศึกษา

15 นางสาวขวัญธิดา  ศรีลาฤทธ์ิ ครูผู้ช่วย บ้านโคกหินกอง ห้องที่ 3 คีรีวงศึกษา

16 นายอัศวิน ไตรยวงค์ ครู บ้านวังไฮ คีรีวงศึกษา

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง กลุ่มเครือเมืองหนองสูง   สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (ครู คศ...) โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นางรัตนภรณ์  คนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านน้ำเที่ยงวันครู ประธานสนามสอบ คำชะอีก้าวหน้า

2 นายประยุทธ  ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองบง ตัวแทนศูนย์สอบ คำชะอีศึกษาพัฒน์

3 ว่าที่ร.ท.ธงชัย ถิตย์ฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกลาง ตัวแทนศูนย์สอบ คําชะอีคําบก

4 นางสาวณฐภรณ์  ใจช่วง ครูผู้ช่วย บ้านหนองเอ่ียน กรรมการกลาง คำชะอีศึกษาพัฒน์

5 นายสุพัสด์ิ สุวรรณไตรย์ ครู  ร.ร. บ้านแก้งช้างเนียม กรรมการกลาง คําชะอีคําบก

6 นางสมจิต  รอบรู้ ครู  คศ.3 บ้านแมด กรรมการกลาง คำชะอีศึกษาพัฒน์

7 นางสาวเพชรไพลิน  คล่องดี ครูอัตราจ้าง บ้านหนองเอ่ียน ห้องที่ 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

8 นางกัลยารัตน์  จำปา ครู  คศ.3 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" คำชะอีศึกษาพัฒน์

9 นางจรรยา  สืบเหลา ครู คศ.3 บ้านตูมหวาน ห้องที่ 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

10 นายศุภกร  ไวยะวัน ครูอัตราจ้าง บ้านโคก 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

11 นางกมลทิพย์  คนหาญ ครู คศ.3 บ้านหนองบง ห้องที่ 3 คำชะอีศึกษาพัฒน์

12 นายสุทธิพงษ์  ผ่องแผ้ว ครูอัตราจ้าง บ้านดงยาง 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

13 นางสุภัคณิตา  อาบุญงาม ครูผู้ช่วย บ้านนาหลวง 1 ห้องที่ 4 คำชะอีศึกษาพัฒน์

14 นาสมชาย  อัฐนาค ครู  คศ.3 บ้านดอนป่าแคน คำชะอีศึกษาพัฒน์

15 นางกฤษณา  คล่องดี ครู คศ.3 ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) ห้องที่ 5 คำชะอีศึกษาพัฒน์

16 นายไพรี  ปัญญาบุตร ครู คศ.3 บ้านโพนงาม คำชะอีศึกษาพัฒน์

17 นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์ ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านคำชะอี ห้องที่ 6 คําชะอีคําบก

18 นายครรชิต  เสียงลํ้า ครู ชุมชนบ้านคำชะอี คําชะอีคําบก

19 นายวณิช  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านห้วยลำโมง ห้องที่ 7 คําชะอีคําบก

20 นายเชิดศักด์ิ  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านโนนสว่าง1 คําชะอีคําบก

21 นางนันทพร  อินทร์หา ครู วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ ห้องที่ 8 คําชะอีคําบก

22 นายบวร  อินทร์หา ครู วัดหลวงปู่จามฯ คําชะอีคําบก

23 นางริกรณ์ สุวรรณไตรย์ ครู วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ ห้องที่ 9 คําชะอีคําบก

24 นายธงชัย  ห้วยทราย เจ้าหน้าที่ธุรการ วัดหลวงปู่จามมหาปุญโญ คําชะอีคําบก

25 นางสาวจันทร์จิรา  ใจช่วง ครูผู้ช่วย บ้านตูมหวาน ห้องที่ 10 คําชะอีคําบก

26 นายอดุลย์  บุตดีวงศ์ ครู บ้านหนองสระพังทอง คําชะอีคําบก

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า    สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง (ครู คศ...) โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า    สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

27 นางประไพศรี  สลางสิงห์ ครู บ้านคำบก ห้องที่ 11 คําชะอีคําบก

28 นายปัณณรัส  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านนาปุ่ง คําชะอีคําบก

29 นายทวีวัชร์  นาโสก ครู ไทยรัฐวิทยา 11 (บ้านแข้) ห้องที่ 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

30 นายศุภกร  ไวยะวัน ครูอัตราจ้าง บ้านโคก 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

31 นางสาวเพชรไพลิน  คล่องดี ครูอัตราจ้าง บ้านหนองเอ่ียน ห้องที่ 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

32 นายวินัย  โคตรพันธ์ ครู คศ.3 บ้านค้อ"บ้านค้อวิทยาคาร" คำชะอีศึกษาพัฒน์

33 นางปรารถนา  นวลมณี ครูผู้ช่วย บ้านตูมหวาน ห้องที่ 3 คำชะอีศึกษาพัฒน์

34 นางมณฑิตา  เพ็งพันธ์ ครู คศ.2 บ้านโพนงาม คำชะอีศึกษาพัฒน์

35 นายธวัช  ศรีสุภา ครู คศ.3 บ้านหนองบง ห้องที่ 4 คำชะอีศึกษาพัฒน์

36 นางสาววจิรา  มะลาดวง ครู บ้านดงยาง 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

37 นายยศกร  โสธรารังษี ครู คศ.3 บ้านหนองสระพังทอง ห้องที่ 5 คำชะอีศึกษาพัฒน์

38 นางสาวอัจฉราภรณ์  ปากหวาน ครู คศ.2 บ้านแฝก คำชะอีศึกษาพัฒน์

39 นายประยงค์  เบญมาตย์ ครู บ้านกลาง ห้องที่ 6 คําชะอีคําบก

40 นางสาวมะลาวัลย์ สุวรรณไตรย์ ครู วัดหลวงปู่จาม คําชะอีคําบก

41 นายเฉลิมชัย  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านกกไฮโนนน้ำคำ ห้องที่ 7 คําชะอีคําบก

42 นายวินิช  เสียงลํ้า ครู บ้านบาก 1 คําชะอีคําบก

43 นางพิทยา  วังคะฮาต ครู บ้านโนนสว่าง 1 ห้องที่ 8 คําชะอีคําบก

44 นางสุนัฎฐา  เสียงลํ้า ครู บ้านหนองกะปาด คําชะอีคําบก

45 นางขวัญตา  จิตรวิกรานต์ ครู ชุมชนบ้านคำชะอี ห้องที่ 9 คําชะอีคําบก

46 นายครรชิต  เสียงลํ้า ครู ชุมชนบ้านคำชะอี คําชะอีคําบก

47 นายวณิช  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านห้วยลำโมง ห้องที่ 10 คําชะอีคําบก

48 นายเชิดศักด์ิ  สุวรรณไตรย์ ครู บ้านโนนสว่าง 1 คําชะอีคําบก

49 นางนันทพร  อินทร์หา ครู วัดหลวงปู่จาม ห้องที่ 11 คําชะอีคําบก

50 นายบวร  อินทร์หา ครู วัดหลวงปู่จาม คําชะอีคําบก

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายปานไทย  ภูล้นแก้ว ผอ.รร. บ้านโพนงาม ประธานสนามสอบ คำชะอีศึกษาพัฒน์

2 นายสุรไกร  แสนโสม ผอ.รร. บ้านซ่ง ตัวแทนศูนย์สอบ คำชะอีก้าวหน้า

3 นางอนัตตา  ชาวนา ผอ.รร. บ้านแมด ตัวแทนศูนย์สอบ คำชะอีก้าวหน้า

4 นางสาวอุษณีย์  คนขยัน ครู  คศ.3 บ้านเหล่า กรรมการกลาง คำชะอีก้าวหน้า

5 นายมานิตย์  ใจคง ครู  คศ.3 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ห้องที่ 1 คำชะอีก้าวหน้า

6 นางทัศนีย์  พรหมทา ครู  คศ.3 บ้านม่วง คำชะอีก้าวหน้า

7 นายเพ็ญพันธ์  สุวรรรณไตรย์ ครู  คศ.3 บ้านม่วง ห้องที่ 2 คำชะอีก้าวหน้า

8 นางสาวลิตานนท์  เดชโฮม ครูผู้ช่วย บ้านโคกสว่าง 2 คำชะอีก้าวหน้า

9 นายณัฐวุฒิ  ห้วยทราย ครู  คศ.3 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ห้องที่ 3 คำชะอีก้าวหน้า

10 นางเพชราภรณ์  ดวงขันธ์ ครู  คศ.3 บ้านซ่ง คำชะอีก้าวหน้า

11 นางสาวประนอม  อะสุชีวะ ครู  คศ.3 บ้านซ่ง ห้องที่ 4 คำชะอีก้าวหน้า

12 นางปาริชาต  ใจม่ัน ครู  คศ.2 บ้านโนนสังข์ศรี คำชะอีก้าวหน้า

13 นางบังอรอินทร์  คนเพียร ครู  คศ.3 บ้านโนนสังข์ศรี ห้องที่ 5 คำชะอีก้าวหน้า

14 นายภมรศิลป์  งามฉลวย ครูผู้ช่วย บ้านหนองเอ่ียนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"

คำชะอีก้าวหน้า

15 นายมานิตย์  ใจคง ครู  คศ.3 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ห้องที่ 1 คำชะอีก้าวหน้า

16 นางทัศนีย์  พรหมทา ครู  คศ.3 บ้านม่วง คำชะอีก้าวหน้า

17 นายเพ็ญพันธ์  สุวรรรไตรย์ ครู  คศ.3 บ้านม่วง ห้องที่ 2 คำชะอีก้าวหน้า

18 นางสาวลิตานนท์  เดชโฮม ครู คศ.1 บ้านโคกสว่าง 2 คำชะอีก้าวหน้า

19 นายณัฐวุฒิ  ห้วยทราย ครู  คศ.3 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 ห้องที่ 3 คำชะอีก้าวหน้า

20 นางเพชราภรณ์  ดวงขันธ์ ครู  คศ.3 บ้านซ่ง คำชะอีก้าวหน้า

21 นางประนอม  อะสุชีวะ ครู  คศ.3 บ้านซ่ง ห้องที่ 4 คำชะอีก้าวหน้า

22 นางปาริชาต  ใจม่ัน ครู  คศ.2 บ้านโนนสังข์ศรี คำชะอีก้าวหน้า

23 นางบังอรอินทร์  คนเพียร ครู  คศ.3 บ้านโนนสังข์ศรี ห้องที่ 5 คำชะอีก้าวหน้า

24 นายภมรศิลป์  งามฉลวย ครูผู้ช่วย บ้านหนองเอ่ียนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" คำชะอีก้าวหน้า

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านโพนงามกลุ่มเครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์   สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ



1 นายสมปอง  เสียงลํ้า ผอ.รร. ชุมชนบ้านคำชะอี ประธานสนามสอบ คําชะอีคําบก

2 นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน ผอ.รร. บ้านโนนสังข์ศรี ตัวแทนศูนย์สอบ คำชะอีศึกษาพัฒน์

3 นายจักรกฤษณ์  โลคลัง ผอ.รร. บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตัวแทนศูนย์สอบ คำชะอีศึกษาพัฒน์

4 นางสุพัตรา  ทับทิมไสย์ ครู  คศ.3 บ้านน้ำเที่ยง วันครู 2501 กรรมการกลาง คำชะอีศึกษาพัฒน์

5 นางพยอม  กอสุวรรณ ครู  คศ.3 บ้านโนนสังข์ศรี ห้องที่ 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

6 นางทิพวรรณ  สุวรรรไตรย์ ครู  คศ.3 บ้านเหล่าสร้างถ่อ คำชะอีศึกษาพัฒน์

7 นายคำใจ  สลางสิงห์ ครู  คศ.3 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ห้องที่ 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

8 นางสัจจพร  อาญาเมือง ครู  คศ.1 บ้านแมด คำชะอีศึกษาพัฒน์

9 นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง ครู  คศ.3 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ห้องที่ 3 คำชะอีศึกษาพัฒน์

10 นางสาววรรณิดา  รัตนวงศ์ ครู  อนุบาลคําชะอี คำชะอีศึกษาพัฒน์

11 นางประภา  ปรีดี ครู  คศ.3 บ้านหนองไฮ ห้องที่ 4 คำชะอีศึกษาพัฒน์

12 นางสาววธิดา  แก้วก่ิง ครู  อนุบาลคําชะอี คำชะอีศึกษาพัฒน์

13 นายคำใจ  สลางสิงห์ ครู  คศ.3 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ห้องที่ 1 คำชะอีศึกษาพัฒน์

14 นางสัจจพร  อาญาเมือง ครู  คศ.1 บ้านแมด คำชะอีศึกษาพัฒน์

15 นางสาวขวัญเรือน  จูมแพง ครู  คศ.3 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" ห้องที่ 2 คำชะอีศึกษาพัฒน์

16 นางสาววรรณิดา  รัตนวงศ์ ครู  อนุบาลคําชะอี คำชะอีศึกษาพัฒน์

17 นางประภา  ปรีดี ครู  คศ.3 บ้านหนองไฮ ห้องที่ 3 คำชะอีศึกษาพัฒน์

18 นางสาววธิดา  แก้วก่ิง ครู  อนุบาลคําชะอี คำชะอีศึกษาพัฒน์

19 นางธีระวรรณ  เฉลิมวัฒน์ ครู  คศ.3 บ้านเหล่า ห้องที่ 4 คำชะอีศึกษาพัฒน์

20 นางสาววลัยลักษณ์  สุพร ครู  อนุบาลคําชะอี คำชะอีศึกษาพัฒน์

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

มาจากเครือข่าย

กรรมการคุมสอบ

ตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี กลุ่มเครือข่ายคำชะอีคำบก    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

ท่ี รายชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายประศักด์ิ  จิตอามาตย์ ผอ.รร. ชุมชนบ้านหนองบัว ประธานสนามสอบ ดงหลวง

2 นายชาญวุธ  แสงฤทธ์ิ ผอ.รร. บ้านกกตูม ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวงตอนบน

3 นายมนาส    สาระไชย ผอ.รร. บ้านขัวสูง ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวงตอนบน

4 นางสาววิไลวรรณ  คนขยัน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านฝ่ังแดง กรรมการกลาง ดงหลวงตอนบน

5 นางณัฐมน  ศรีหาพล ครู คศ.1 หมู่บ้านป่าไม้ กรรมการกลาง ดงหลวงตอนบน

6 นายยุทธนา  เช้ือคมตา ครู คศ.3 บ้านกกตูม กรรมการกลาง ดงหลวงตอนบน

7 ด.ต.เด่นไชย  จะโนรัตน์ ครูผู้สอน ศกร.ตชด.ใต้ร่มฯ ห้องที่ 1 ดงหลวงตอนบน

8 นายวุฒิวา  อุทโท ครู คศ.3 บ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน

9 นางพรพันธ์ ไชยสุข ครู คศ. 2 สานแว้ ห้องที่ 2 ดงหลวงตอนบน

10 ส.ต.ท.หญิงเจมจิฬา  บุษมงคล ครูผู้สอน ศกร.ตชด.ใต้ร่มฯ ดงหลวงตอนบน

11 นางลิดาวรรณ  เช้ือคมตา ครู คศ.3 บ้านกกตูม ห้องที่ 3 ดงหลวงตอนบน

12 นางสาวรัตนกร  จันภูธร ครูผู้ช่วย บ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน

13 นายสุรศักด์ิ  อัฐนาค ครู คศ.3 ห้วยตาเปอะ ห้องที่ 4 ดงหลวงตอนบน

14 นางปัฐถานคร  ชัยรัตน์ ครู คศ.3 บ้านขัวสูง ดงหลวงตอนบน

15 นางสาวรุ่งนภา  สุขะพันธ์ ครู บ้านนาหินกอง ห้องที่ 5 ดงหลวงตอนบน

16 นายเรืองไชย  บางศิริ ครู คศ. 2 บ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน

17 นายขจรศักด์ิ ว่องไว ครู สานแว้ ห้องที่ 6 ดงหลวงตอนบน

18 นางอลิษา  เศษฤทธ์ิ ครู คศ.3 บ้านปากช่อง ดงหลวงตอนบน

19 นางเข็มเพชร  อาจวิชัย ครู คศ.3 บ้านนาหลัก ห้องที่ 7 ดงหลวงตอนบน

20 นายพิทักษ์  ถนอมกุล ครู คศ.1 บ้านฝ่ังแดง ดงหลวงตอนบน

21 นายภุชพงศ์   ผิวผ่อง ครู คศ. 1 พระราชทานบ้านหนองหมู ห้องที่ 8 ดงหลวงตอนบน

22 นางสาวศรัญญา  กุลสา พนักงานราชการ บ้านหนองคอง ดงหลวงตอนบน

23 นายคเณศวร นวลตา ครูผู้ช่วย บ้านต้ิวราษฎร์อุทิศ ห้องที่ 9 ดงหลวงตอนบน

24 นางจิฬาพรรณ สุขพันธ์ ครู คศ.3 บ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน

25 นายประพจน์  ยืนยั่ง ครู คศ.3 ห้วยตาเปอะ ห้องที่ 10 ดงหลวงตอนบน

26 นายถิระวัฒน์  คำมุงคุณ ครูพ่ีเล้ียงเด ็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน

27 นายนิติวุฒิ  บุศยอําคา ครูผู้ช่วย บ้านแก้งนาง ห้องที่ 1 ดงหลวงตอนบน

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กลุ่มเครือข่ายดงหลวง    สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กลุ่มเครือข่ายดงหลวง    สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

28 นายชวิศ  กรวิชญพล ธุรการ โรงเรียนห้วยตาเปอะ ดงหลวงตอนบน

29 นายทรงยศ  ทิพย์สิงห์ ครู คศ.3 บ้านแก้งนาง ห้องที่ 2 ดงหลวงตอนบน

30 นางมัทนา  ผิวอ่อน ครูอัตราจ้าง หมู่บ้านป่าไม้ ดงหลวงตอนบน

31 นางสาวปารีฉัตร์ อภิวาทนสิริ ครูผู้ช่วย บ้านกกตูม ห้องที่ 3 ดงหลวงตอนบน

32 นางสาวกนกภรณ์ สุวรรณพันธ์ ครูผู้ช่วย บ้านขัวสูง ดงหลวงตอนบน

33 นางชนิดา  เจริญภูมิ ครู คศ. 3 สานแว้ ห้องที่ 4 ดงหลวงตอนบน

34 นายมงคลชัย  ผิวเหลือง ครูผู้ช่วย บ้านกกตูม ดงหลวงตอนบน

35 นางวนิดา สารีกุล ครู คศ. 3 สานแว้ ห้องที่ 5 ดงหลวงตอนบน

36 นางสาวรัศมี  พรมษา ครู บ้านนาหินกอง ดงหลวงตอนบน

37 นางสาวนิภาภรณ์ กุลสอนนาม ครูอัตราจ้าง สานแว้ ห้องที่ 6 ดงหลวงตอนบน

38 นางสาวพิมพ์วิไล  แก้วกาหลง ครูผู้ช่วย บ้านแก้งนาง ดงหลวงตอนบน

39 นายพิธพรชัย  อาจวิชัย ครู คศ.3 บ้านนาหลัก ห้องที่ 7 ดงหลวงตอนบน

40 นายสุรศักด์ิ   แก่นงาม ครู คศ. 2 พระราชทานบ้านหนองหมู ดงหลวงตอนบน

41 นางสาวณัฐชยา  โพธ์ิพิทูรย์ ครู คศ.1 บ้านหนองคอง ห้องที่ 8 ดงหลวงตอนบน

42 นางสาวนครินทร์  เครือหว้า ครู คศ.1 บ้านฝ่ังแดง ดงหลวงตอนบน

43 นางสินธร  อักษรศักด์ิ ครู คศ.1 บ้านฝ่ังแดง ห้องที่ 9 ดงหลวงตอนบน

44 นางสาวจรีนัฐ  โคตพรม ครูผู้ช่วย บ้านฝ่ังแดง ดงหลวงตอนบน

45 นางสาวสุภาวิดา ไชยบัน ครูอัตราจ้าง บ้านต้ิวราษฎร์อุทิศ ห้องที่ 10 ดงหลวงตอนบน

46 นางปานระวีร์ อัมพรพงษ์ ครู คศ.3 บ้านมะนาว ดงหลวงตอนบน



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายธิรัตน์  เหลือผล ผอ.รร. บ้านสานแว้ ประธานกรรมการ ดงหลวงตอนบน

2 นายธวัชชัย  อยู่พุก ผอ.รร. บ้านย้อมพัฒนา ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวง

3 นายวทัญญู  ปังอุทา ผอ.รร. บ้านหนองยาง ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวง

4 นายสรายุทธ  ศรีภา ครูผู้ช่วย ชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการกลาง ดงหลวง

5 นายจํานวน  ยังแสนภู ครู คศ.3 บ้านหนองยาง กรรมการกลาง ดงหลวง

6 นางอรอุมา  คํามุงคุณ พ่ีเล้ียงเด็กพิการ ชุมชนบ้านหนองบัว ห้องที่ 1 ดงหลวง

7 นายวินัย  จันทร์ปัญญา ครู คศ.2 บ้านชะโนด2 ดงหลวง

8 นางกฤษณา  รอบคอบ พนักงานราชการ ชุมชนบ้านหนองบัว ห้องที่ 2 ดงหลวง

9 นายณัฐวัตร  เช้ือเมืองแสน ครูอัตราจ้าง บ้านหนองหนาว ดงหลวง

10 นางสาวศรสวรรค์  ประทุมลี ครูอัตราจ้าง บ้านโพนแดง ห้องที่ 3 ดงหลวง

11 นางจิตตรา  สุขขา ครู คศ.3 ร่มเกล้า ดงหลวง

12 นายเกียรติคุณ  วงศ์สุวรรณ ครู บ้านดงหลวง ห้องที่ 4 ดงหลวง

13 นางสาวจารุวรรณ  คงเพชร พนักงานราชการ บ้านน้ำบ่อดง ดงหลวง

14 นางสาวภัสราพร  แก่นงาม ครูอัตราจ้าง ร่มเกล้า ห้องที่ 5 ดงหลวง

15 นายสิรพิชญ์  จันทร์สด พนักงานราชการ บ้านโสก ดงหลวง

16 นายนพพล  ศุภวิทยาเจริญกุล ครูผู้ช่วย บ้านดงหลวง ห้องที่ 6 ดงหลวง

17 นายศรีสวาสด์ิ  นามเหลา ครู คศ.3 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง

18 นางปุญณิศา  ปานดิษฐ์ ครู คศ.3 บ้านโพนแดง ห้องที่ 1 ดงหลวง

19 นางสาวรุ่งนภา  คำมุงคุณ พนักงานราชการ บ้านหนองยาง ดงหลวง

20 นางสาววริศรา  วงค์คำจันทร์ ครู บ้านเปียด ห้องที่ 2 ดงหลวง

21 นางรัชนี  ดุสอน ครู คศ.3 บ้านโสก ดงหลวง

22 นางสาวจินนรี  แขวงเมือง ครู คศ.2 บ้านหนองยาง ห้องที่ 3 ดงหลวง

23 นางสาวทัศฎาพร  พรหมดีราช ครู บ้านดงหลวง ดงหลวง

24 นางไมตรี  ปังอุทา ครู คศ.3 บ้านชะโนด2 ห้องที่ 4 ดงหลวง

25 นางสาวลลิตา  สีลาวงศ์ ครูผู้ช่วย บ้านเปียด ดงหลวง

26 นางพัชรา  ซุนซัง ครู  คศ.2 ร่มเกล้า ห้องที่ 5 ดงหลวง

27 นางอภิฤดี  พิมพิสัย ครู คศ.3 บ้านโสก ดงหลวง

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านสานแว้ กลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน (สานแว)้   สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

กรรมการคุมสอบ



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านสานแว้ กลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน (สานแว)้   สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

28 นางสาวคนิตา  ผิวขํา ครูผู้ช่วย บ้านโพนไฮ ห้องที่ 6 ดงหลวง

29 นางสาวพิรัลปวีร์  ผิวเหลือง ครู คศ.1 บ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายศรีเนือง  ใสคําเพาะ ผอ.รร. บ้านฝ่ังแดง ประธานสนามสอบ ดงหลวงตอนบน

2 นายศิโรจน์  อาจวิชัย ผอ.รร. บ้านโสก ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวง

3 นายภาสกร   จันทะรักษ์ ผอ.รร. บ้านหนองหนาว ตัวแทนศูนย์สอบ ดงหลวง

4 นางสาวสุภาพร  คําศิริ ครู ชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการกลาง ดงหลวง

5 นางหทัยทิพย์  คำมุงคุณ ครู คศ.3 บ้านหนองยาง ห้องที่ 1 ดงหลวง

6 นางสาวนิภาพร  บุญกุศล ครู คศ.3 บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง

7 นางสาวณพวรรณ์  โพธิวรวงศ์ ครู คศ.2 บ้านหนองยาง ห้องที่ 2 ดงหลวง

8 นายศักด์ิดา  คํามุงคุณ ครู บ้านชะโนด2 ดงหลวง

9 นางสาวสุขสวัสด์ิ  วงศ์กะโซ่ ครูอัตราจ้าง บ้านหนองยาง ห้องที่ 3 ดงหลวง

10 นางสาวรัชดาภรณ์  ทำมาน ครูผู้ช่วย บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง

11 นางสาวอุทัยทิพย์  วงค์แสนชัย ครู คศ.3 ชุมชนบ้านหนองบัว ห้องที่ 1 ดงหลวง

12 นายศรีหนุ  เช้ือเมืองแสน ครู คศ.3 บ้านหนองหนาว ดงหลวง

13 นางจิราภรณ์  จิตอามาตย์ ครู คศ.3 ชุมชนบ้านหนองบัว ห้องที่ 2 ดงหลวง

14 นางสาวศิริรักษ์  แก้วหานาม ครูผู้ช่วย บ้านย้อมพัฒนา ดงหลวง

15 นายสายธาร  บุญกว้าง ครู คศ.3 บ้านชะโนด2 ห้องที่ 3 ดงหลวง

16 นายธีรบูรณ์  ไชยเพ็ชร ครู คศ.3 บ้านเหล่าดง ดงหลวง

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ …56.... /2562  ลงวันที่  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนบ้านฝั่งแดง กลุ่มเครือข่ายดงหลวงตอนบน  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายสมบัติ  ทานสิงห์ ผอ.รร. บ้านบาก 2 ประธานสนามสอบ ภูสระดอกบัว

2 นายเดชดํารง  ตุระซอง ผอ.รร.  บ้านนาโพธ์ิ ตัวแทนศูนย์สอบ ภูผาเทิบพัฒนา

3 นายสุริยัน   ทรัพย์ผล ผอ.รร.  บ้านคำดู่ ตัวแทนศูนย์สอบ ภูผาเทิบพัฒนา

4 นางลมุล คนยืน ครูอัตราจ้าง บ้านป่าพยอม กรรมการกลาง ภูผาเทิบพัฒนา

5 นางสาวสุภัคษร จันทรักษ์ ครูผู้ช่วย บ้านท่าห้วยคำ กรรมการกลาง ภูผาเทิบพัฒนา

6 นางธรรมพร  ศรีมุกดา ครู คศ.3 บ้านเหล่าหมี ห้องที่ 1 ภูผาเทิบพัฒนา

7 นางสาวริรดี โคทาลิน ครูอัตราจ้าง ชุมชนโพธ์ิไทร ภูผาเทิบพัฒนา

8 นายรบชัย ชัยนนท์ ครู คศ.3 บ้านเหล่าหมี ห้องที่ 2 ภูผาเทิบพัฒนา

9 นางวนิดา ช่ืนนิรันดร์ ครู คศ.3 บ้านแก้ง2 ภูผาเทิบพัฒนา

10 นางสาวมารียาศ สุพงษ์ ครู คศ.3 ชุมชนโพธ์ิไทร ห้องที่ 3 ภูผาเทิบพัฒนา

11 นางละเอียด จันดาวัลย์ พนักงานราชการ บ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา

12 นายนันทพล เรืองริวงศ์ ครู คศ.2 บ้านโคกหนองหล่ม ห้องที่ 4 ภูผาเทิบพัฒนา

13 นางอรวรรณ ศรีลาศักด์ิ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ บ้านนาโพธ์ิ ภูผาเทิบพัฒนา

14 นางสุจิรา ตาริไชย ครู คศ.3 บ้านภูวง ห้องที่ 5 ภูผาเทิบพัฒนา

15 นางภัทรจาริน  อัครอํานวย ครู คศ.3 บ้านโคกหนองหล่ม ภูผาเทิบพัฒนา

16 นายสมบูรณ์ ไชยแสง ครู คศ.3 บ้านโคกส่าง1 ห้องที่ 6 ภูผาเทิบพัฒนา

17 นายทิฐิ รัตนไชยศิริวัฒน์ ครู คศ.2 บ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา

18 นายประพัฒน์พงศ์  สารจันทร์ ครูอัตราจ้าง ชุมชนดอนตาล ห้องที่ 7 ภูผาเทิบพัฒนา

19 นางสิริกานต์    เสนา พนักงานราชการ บ้านหนองกระยัง ภูผาเทิบพัฒนา

20 นางสาวศศินันท์  บุทธิจักร์ ครู คศ.3 นาหว้าประชาสรรค์ ห้องที่ 1 ภูผาเทิบพัฒนา

21 นางสวพร   คนไว ครู คศ.3 นาสะเม็งวิทยา ภูผาเทิบพัฒนา

22 นางสาวเอ้ืองดอย ซาเสน ครู คศ.2 บ้านเหล่าหมี ห้องที่ 2 ภูผาเทิบพัฒนา

23 นางสุนันทา พิกุลศรี ครู คศ.3 บ้านดง ภูผาเทิบพัฒนา

24 นางสาวนันทนา คนยืน ครู คศ.3 สยามกลการ4 ห้องที่ 3 ภูผาเทิบพัฒนา

25 นางสาวดอกมะลิ ใจตรง ครู คศ.3 บ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา

26 นางณัฐนันท์ ทองนุช ครู คศ.3 บ้านนาโพธ์ิ ห้องที่ 4 ภูผาเทิบพัฒนา

27 นายสมพงษ์ ผิวละมุล ครูผู้ช่วย บ้านคำดู่ ภูผาเทิบพัฒนา

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ …56.... /2562  ลงวันที่  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านบาก 2  กลุ่มเครือข่่ายภูสระดอกบัว สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ …56.... /2562  ลงวันที่  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านบาก 2  กลุ่มเครือข่่ายภูสระดอกบัว สอบวันที่   6  มีนาคม 2562

28 นางสาวเมธิณี ศรีลาศักด์ิ ครู คศ.3 บ้านโคกหนองหล่ม ห้องที่ 5 ภูผาเทิบพัฒนา

29 นายเฉวียน วรรังสิมันต์ ครู คศ.3 สยามกลการ4 ภูผาเทิบพัฒนา

30 นางนาตยา คําปาน ครู คศ.3 บ้านโคกสว่าง1 ห้องที่ 6 ภูผาเทิบพัฒนา

31 นายประภาส ยืนยง ครู คศ.2 บ้านเหล่าหมี ภูผาเทิบพัฒนา

32 นายสมบูรณ์ ไชยแสง ครู คศ.3 บ้านโคกสว่าง1 ห้องที่ 7 ภูผาเทิบพัฒนา

33 นายทิฐิ รัตนไชยศิริวัฒน์ ครู คศ.2 บ้านนายอ ภูผาเทิบพัฒนา



 





ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน กรรมการคุมสอบ มาจาเครือข่าย

1 นายอนันต์  ปริปุรณะ ผอ.รร. บ้านเหล่าหมี ประธานกรรมการ ภูผาเทิบพัฒนา

2 นายพงษ์ศักด์ิ   จันทพันธ์ ผอ.รร. บ้านโพนสว่าง ตัวแทนศูนย์สอบ ดอนตาล

3 นายสมเกียรติ   ศรีสอาด ผอ.รร. บ้านหนองกระยัง ตัวแทนศูนย์สอบ ดอนตาล

4 นางภัทรธิดา  อินพรมมา ครู คศ.3 ชุมชนดอนตาล กรรมการกลาง ดอนตาล

5 นางสาวศิริพร  คําแสงสุข ครูผู้ช่วย ชุมชนดอนตาล ห้องที่ 1 ดอนตาล

6 นางจิตติมา  อิทะปัญญา ครู คศ.3 บ้านโพนสว่าง ดอนตาล

7 นายพิสันต์  ชาสุรีย์ ครูอาสาสอน บ้านนาม่วง ห้องที่ 2 ดอนตาล

8 นางเจียงคํา  สกุลไทย ครู คศ.3 บ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล

9 นางมาลา   ใจตรง ครู คศ.3 บ้านนาสะโน ห้องที่ 3 ดอนตาล

10 นางสาววรางรัตน์  คนไว ครู คศ.3 นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล

11 นางกนิษฐา   ปริปุรณะ ครู คศ.3 นาสะเม็งวิทยา ห้องที่ 4 ดอนตาล

12 นางสาวเกศรินทร์ แสนศรี ครูอัตราจ้าง อนุบาลดอนตาล ดอนตาล

13 นางสาวธัญชนก หลักคํา ครู บ้านภูผาหอมพัฒนา ห้องที่ 5 ดอนตาล

14 นายทิวา   ชาสุรีย์ ครู คศ.3 บ้านโคกพัฒนา ดอนตาล

15 นางสาวอุษณา  เบิกบาน ครูผู้ช่วย บ้านภูผาหอมพัฒนา ห้องที่ 1 ดอนตาล

16 นางสุศิรินทร์  ซาเสน ครู คศ.3 นาหว้าประชาสรรค์ ดอนตาล

17 นางจิตรานุช   คนไว ครู คศ.3 นาสะเม็งวิทยา ห้องที่ 2 ดอนตาล

18 นางสาวศิรีรักษ์  แสงกล้าชนะชัย ครู บ้านหนองกระยัง ดอนตาล

19 นางสาวเพ็ญพรรณ  สกุลไทย ครูอัตราจ้าง ชุมชนดอนตาล ห้องที่ 3 ดอนตาล

20 นายล้ืน   ใจทัด ครูอัตราจ้าง บ้านโคกพัฒนา ดอนตาล

21 นายณรงค์ฤทธ์ิ   ปาวงค์ ครูอัตราจ้าง บ้านนาสะโน ห้องที่ 4 ดอนตาล

22 นางสาวพรพิมล  กล่ินหวาน ครูอาสาสอน บ้านห้วยกอก 2 ดอนตาล

23 นางสมผ่อง  อุ่นเมือง ครู คศ.3 ชุมชนดอนตาล ห้องที่ 5 ดอนตาล

24 นางสาวพัชรีภรณ์ พิกุลศรี ครูอัตราจ้าง อนุบาลดอนตาล ดอนตาล

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าหมี กลุ่มเครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา    สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ

กรรมการคุมสอบ



ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าท่ี มาจากเครือข่าย

1 นายทวี  ซามง ผอ.รร. ชุมชนดอนตาล ประธานสนามสอบ ดอนตาล

2 นายจิตติพงษ์  มัธยม ผอ.รร. บ้านนาทาม ตัวแทนศูนย์สอบ ภูสระดอกบัว

3 นายธนัตถการต์  ลามุล ผอ.รร. บ้านหนองเม็ก ตัวแทนศูนย์สอบ ภูสระดอกบัว

4 นางสาวยุพา  ศรีลาศักด์ิ คศ.2 บ้านหนองเม็ก กรรมการกลาง ภูสระดอกบัว

5 นางขนิตา  จันปุ่ม คศ.3 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา กรรมการกลาง ภูสระดอกบัว

6 นางสาวพรทิภา  ผ่องแผ้ว คศ.๓ บ้านหนองเม็ก ห้องที่ 1 ภูสระดอกบัว

7 นายธนเดช  บุรวงศ์ อัตราจ้าง บ้านนายาง ภูสระดอกบัว

8 นางสาวอาทิตติยา  ตาลสมรส ครูผู้ช่วย บ้านหนองบอน ห้องที่ 2 ภูสระดอกบัว

9 นางสาวบุษกร นะมัสไธสง อัตราจ้าง บ้านนามน ภูสระดอกบัว

10 นายโพธ์ิทอง เถาว์ที คศ.1 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ห้องที่ 3 ภูสระดอกบัว

11 นางจีรวรรณ  ศรีลาศักด์ิ คศ.3 บ้านห้วยทราย2 ภูสระดอกบัว

12 นายกาญจน์วัฒน์ รักน้ำเที่ยง คศ.1 บ้านโนนสวาท ห้องที่ 4 ภูสระดอกบัว

13 นายธนบัตร พันธ์ุน้อย คศ.2 บ้านบาก2 ภูสระดอกบัว

14 นางสาวจันทวรรณ พรมสิงห์ อัตราจ้าง บ้านโนนสวาท ห้องที่ 5 ภูสระดอกบัว

15 นายภานุวัฒน์ สายสุดตา คศ.3 บ้านนาป่ง ภูสระดอกบัว

16 นางสาวณัฏฐยา ลามุล คศ.1 บ้านนาทาม ห้องที่ 6 ภูสระดอกบัว

17 นายอลงกรณ์  มูลวิไล อัตราจ้าง บ้านภูล้อม ภูสระดอกบัว

18 นางสาวศรีบังอร  ผ่องแผ้ว คศ.3 บ้านหนองเม็ก ห้องที่ 1 ภูสระดอกบัว

19 นางสาวนิษฐา  อุณวงศ์ ครูอัตราจ้าง บ้านนายาง ภูสระดอกบัว

20 นางพัชญ์นันท์  ลุนสะแกวงษ์ คศ.3 บ้านหนองบอน ห้องที่ 2 ภูสระดอกบัว

21 นายโกเมฆ  รูปดี คศ.2 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา ภูสระดอกบัว

22 นางสาวสุขาวดี แสนโคตร คศ.2 บ้านนามน ห้องที่ 3 ภูสระดอกบัว

23 นายภักดี  พันธุโพธ์ิ คศ.2 บ้านห้วยทราย2 ภูสระดอกบัว

24 นางวาสนา  อนันต์ คศ. 1 บ้านโนนสวาท ห้องที่ 4 ภูสระดอกบัว

แนบท้ายคำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ท่ี …56.... /2562  ลงวันท่ี  ....20.... กุมภาพันธ์  2562

คณะอนุกรรมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561  สนามสอบโรงเรียนชุมชนดอนตาล  กลุ่มเครือข่ายดอนตาล  สอบวันท่ี   6  มีนาคม 2562

กรรมการคุมสอบ

กรรมการตรวจข้อสอบอัตนัย/ฝนคําตอบ



25 นางสุราลัย บุราณเดช คศ.2 บ้านภูล้อม ภูสระดอกบัว

26 นางสาวปัทมา จงลือชา ครูผู้ช่วย บ้านนาป่ง ห้องที่ 5 ภูสระดอกบัว

27 นางสมปอง  ไชยนาม คศ.2 บ้านนาทาม ภูสระดอกบัว

28 นางประจวบ  กุลวงศ์ คศ.3 บ้านบาก2 ห้องที่ 6 ภูสระดอกบัว

29 นางสาวมะลิ  แสงวงศ์ พนักงานฯ โนนสวาท ภูสระดอกบัว


