
 
หองสอบและคณะกรรมการคุมสอบวัดผลปลายภาค 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) 

     

ระดบัช้ัน หองสอบ 
ครผููคุมสอบ 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 วันที่ 2 เมษายน 2565 

ม.1/1 422 นางธนกิานต ไขแสง นายวิระชน สดีํา นางธนกิานต ไขแสง 

ม.1/2 441 นางสุจิภา วงศวรรณา นางสาวบัวลิน พันธแกน นายศุภชัย บญุทาทอง 

ม.1/3 423 นางสาวบัวลิน พันธแกน นางสุจิภา วงศวรรณา นายสาริศฐ คําทาส ี

ม.1/4 424 นายประสบพร ชูช่ืน นางสุพรรณี สมเสนา นางสาวเพญ็พิชญา ศรนีาค 

ม.1/5 432 นางสุพรรณี สมเสนา นายประสบพร ชูช่ืน นายวิระชน สดีํา 

ม.1/6 433 นายศุภชัย บญุทาทอง นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจง นางกฤตยา เลศิศร ี

ม.1/7 434 นางสาวเพญ็พิชญา ศรนีาค นางกฤตยา เลศิศร ี นายวุฒิเกรียงไกร ใจแจง 

ม.2/1 533 นางสาวศิรนิทพิย เตเมชาต ิ นายโชคชัย สามส ี นายบรรจบ ลําดวน 

ม.2/2 534 นางปนัดดา หลาคํา นางปนัดดา หลาคํา นายญาณิศา คณูวงษ 

ม.2/3 541 นายบรรจบ ลําดวน นางจุฑารัตน ทองตีฆา นางสาวจินตนา คงเสนะ 

ม.2/4 542 นายญาณิศา คณูวงษ นางสาวจินตนา คงเสนะ นายธีระพล โททัสสะ 

ม.2/5 543 นางสาวสุดารัตน หนองไร นายธีระพล โททัสสะ นางจุฑารัตน ทองตีฆา 

ม.2/6 544 นางสุปราณี พอกพนู นางสาวนภาพร แกวรักษา นายโชคชัย สามส ี

ม.3/1 532 นางปาลีรตัน สายมณีวงศ นางสาวสุดารัตน หนองไร นางสาวอาริยา สํานกันติย 

ม.3/2 531 นางสาวสุวรรณดี ลาคํา นางปาลีรตัน สายมณีวงศ นายเอกอรณุ ประอาง 

ม.3/3 524 นางเสาวภา พรหมทา นายเอกอรณุ ประอาง นางสาวจันจิรา ไชยโชต ิ

ม.3/4 523 นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ นางสาวอาริยา สํานกันติย นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ 

ม.3/5 522 นางอําพร สะดวก นางสาวแสงเดือน ธรรมวิเศษ นางสาวกุสุมา ตองอบ 

ม.3/6 521 นายเอกอรณุ ประอาง นางสาวจันจิรา ไชยโชต ิ นางสาวสุดารัตน หนองไร 

 
 
 
 
 



 
 

หองสอบและคณะกรรมการคุมสอบวัดผลปลายภาค 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2563  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

  

 

ระดบัช้ัน 
หอง
สอบ 

ครผููคุมสอบ 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 วันที่ 2 เมษายน 2565 

ม.4/1 122 นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร นางสาวสถาพร สุวรรณเสาร นายกฤตชัย แปนโสม 

ม.4/2 123 นางสาวทศันพีร แสนสุข นางอรชร โคตพันธ นางสาวทศันพีร แสนสุข 

ม.4/3 127 นางสาวกาญจนา ฤทธิชิน นางสาววรางคณา พฒุพันธ นางสาววรางคณา พฒุพันธ 

ม.4/4 128 นางพรรณา ใสกระจาง นางพรรณา ใสกระจาง นางอรชร โคตพันธ 

ม.4/5 214 นายกฤตชัย แปนโสม นายปรดีา คูณวงษ นายปรดีา คูณวงษ 

ม.4/6 225 นางนัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน นางนัชนาภรณ ชัยสารดํารงพัฒน นางสาวธันยพร สังขแกว 

ม.5/1 322 นายธานินทร บัวเข็ม นางสาวลัดดา อายุวงค นางวรพรรณ โพธิค์ง 

ม.5/2 323 นางสาววริยา พันวิส ู นางสาวเมธาพร นวลแสง นางสาวพัชรนิทร ใจเที่ยง 

ม.5/3 327 นางวรพรรณ โพธิค์ง นางเพ็ชรมณ ีเลิศวีระธีระพลธ นางสาววริยา พันวิส ู

ม.5/4 324 นางสุทศิา ไชยโชต ิ นางสาวพัชรนิทร ใจเที่ยง นายธานินทร บัวเข็ม 

ม.5/5 325 นางเพ็ชรมณ ีเลิศวีระธีระพลธ นางสุทศิา ไชยโชต ิ นางสาวลัดดา อายุวงค 

ม.6/1 315 นางปทมนันท โททสัสะ นางปทมนันท โททสัสะ นางชิดชนก คําทาส ี

ม.6/2 314 นางธัญญาพร ทองมนต นางชิดชนก คําทาส ี นางธัญญาพร ทองมนต 

ม.6/3 313 นายสุรสิทธิ ์สัญญารัตน นายสุรสิทธิ ์สัญญารัตน นายสุรสิทธิ ์สัญญารัตน 

ม.6/4 312 นายสมัย บัวหยาด นายสมัย บัวหยาด นายสมัย บัวหยาด 

ม.6/5 431 นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล นางสาวรจเรศ สิทธิไชยากุล 

 


