
ตารางกาํกบัห้องสอบปลายภาค      
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557    

วนั จันทร์   ท ี 23   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 
1 3/1 113 นายอุดม   ประสาร   นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั   

2 3/2 114 นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท   นายอาคม  กองธรรม   

3 3/3 116 นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง   นายผจญภยั   เครืองจาํปา   

4 3/4 117 นางนิธิกานต ์  สีชมภู   นายสวรรค ์ ศรีประใหม   

5 3/5 122 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี   นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์   

6 3/6 124 นางดาวเรือง  ยพิุน   นายประมูล  นามวชิา   

7 4/1 125 นายขนุพล  พวงพนัธ์   นางอมัพร  สีหะวงษ ์   

8 4/2 126 นายปิยะ  อามาตร   นายสาํรอง  ปักปิน   

9 4/3 127 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์   นายวโิรจน์  ดวงสูงเนิน   

10 4/4 322 นางมยรีุ  บุญพบ   นางทิพวรรณ   บริสัย   

11 4/5 323 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน์   นางประเคียร   สีหะวงษ ์   

12 5/1 324 นายไกรลาศ  จิบจนัทร์   นางชุดาภา    เงาศรี   

13 5/2 325 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   นางสาวอินทร์  สีหะวงษ ์   

14 5/3 327 นางสาวจาํนงค ์ พิบูลย ์   นางสาวจตุพร  แกว้พวง   

15 5/4 333 นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร   นางสาวประนอง  โพธิวฒัน์   

16 5/5 334 วา่ทีร.ต.สุวชิ   บุษบงก ์   นายทองสา   องัคะสี   

17 5/6 335 นายสายนัต ์ ดวงเนตร   นางธนาวรรณ  แผน่ศิลา   

18 6/1 337 นางณฐพร  ทพัวงศ ์   นางสาวอลิษา  นามวงษ ์   

19 6/2 421 นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์   นางสาวอรทยั  สุราวธุ   

20 6/3 422 นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์   นางบุญเลิศ   สายลุน   

21 6/4 423 นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์   นายทวีชยั  ใจพร   

22 6/5 428 นางระพีพรรณ  พรมสาร   นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม   

23 6/6 426 นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ   นางศิริจนัทร์  แกว้แดง   

กรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง สอบปลายภาค     ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557     
วนั จันทร์ ท ี 23   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 

1   นายอุดม  ยพิุน   นางสาวอรดี  ปัชชาบุตร   

2   นางธญันน  สุมาลี   นายอุดม   ประสาร   

3   นายประเสริฐ   สายลุน   นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท   

4   นางพวงเพชร  โพธิชยั   นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง   



ตารางกาํกบัห้องสอบปลายภาค      
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557    

วนั องัคาร   ท ี 24   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 
1 3/1 113 นางนิธิกานต ์  สีชมภู   นางธญันน  สุมาลี   

2 3/2 114 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี   นายประเสริฐ   สายลุน   

3 3/3 116 นางดาวเรือง  ยพิุน   นางพวงเพชร  โพธิชยั   

4 3/4 117 นายขนุพล  พวงพนัธ์   นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั   

5 3/5 122 นายปิยะ  อามาตร   นายอาคม  กองธรรม   

6 3/6 124 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์   นายผจญภยั   เครืองจาํปา   

7 4/1 125 นางมยรีุ  บุญพบ   นายสวรรค ์ ศรีประใหม   

8 4/2 126 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน์   นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์   

9 4/3 127 นายไกรลาศ  จิบจนัทร์   นายประมูล  นามวชิา   

10 4/4 322 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   นางอมัพร  สีหะวงษ ์   

11 4/5 323 นางสาวจาํนงค ์ พิบูลย ์   นายสาํรอง  ปักปิน   

12 5/1 324 นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร   นายวโิรจน์  ดวงสูงเนิน   

13 5/2 325 วา่ทีร.ต.สุวชิ   บุษบงก ์   นางทิพวรรณ   บริสัย   

14 5/3 327 นายสายนัต ์ ดวงเนตร   นางประเคียร   สีหะวงษ ์   

15 5/4 333 นางณฐพร  ทพัวงศ ์   นางชุดาภา    เงาศรี   

16 5/5 334 นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์   นางสาวอินทร์  สีหะวงษ ์   

17 5/6 335 นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์   นางสาวจตุพร  แกว้พวง   

 
กรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง สอบปลายภาค      

ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557     
วนั องัคาร ท ี 24   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 

1   นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์   นางสาวประนอง  โพธิวฒัน์   

2   นางระพีพรรณ  พรมสาร   นายทองสา   องัคะสี   

3   นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ   นางธนาวรรณ  แผน่ศิลา   

4   นายอุดม  ยพิุน   นางสาวอลิษา  นามวงษ ์   

 
 
 
 



ตารางกาํกบัห้องสอบปลายภาค      
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557    

วนั พุธ   ท ี 25   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 
1 1/1 113 นางสาวอรทยั  สุราวธุ   วา่ทีร.ต.สุวชิ   บุษบงก ์   

2 1/2 114 นางบุญเลิศ   สายลุน   นายสายนัต ์ ดวงเนตร   

3 1/3 116 นายทวีชยั  ใจพร   นางณฐพร  ทพัวงศ ์   

4 1/4 117 นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม   นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์   

5 1/5 122 นางศิริจนัทร์  แกว้แดง   นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์   

6 1/6 124 นางสาวอรดี  ปัชชาบุตร   นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์   

7 2/1 125 นายอุดม   ประสาร   นางระพีพรรณ  พรมสาร   

8 2/2 126 นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท   นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ   

9 2/3 127 นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง   นายอุดม  ยพิุน   

10 2/4 322 นางนิธิกานต ์  สีชมภู   นางธญันน  สุมาลี   

11 2/5 323 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี   นายประเสริฐ   สายลุน   

12 2/6 324 นางปวีณา   แสงกลา้   นางพวงเพชร  โพธิชยั   

13 6/1 325 นายขนุพล  พวงพนัธ์   นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั   

14 6/2 327 นายปิยะ  อามาตร   นายอาคม  กองธรรม   

15 6/3 333 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์   นายผจญภยั   เครืองจาํปา   

16 6/4 334 นางมยรีุ  บุญพบ   นายสวรรค ์ ศรีประใหม   

17 6/5 335 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน์   นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์   

18 6/6 337 นายไกรลาศ  จิบจนัทร์   นายประมูล  นามวชิา   

 
กรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง สอบปลายภาค      

ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557     
วนั พุธ ท ี 25   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 

1   นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   นางอมัพร  สีหะวงษ ์   

2   นายธีรยทุธ   บุษบงค ์   นายสาํรอง  ปักปิน   

3   นางสาวจาํนงค ์ พิบูลย ์   นายวโิรจน์  ดวงสูงเนิน   

4   นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร   นางทิพวรรณ   บริสัย   

 
 
 



ตารางกาํกบัห้องสอบปลายภาค      
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557    

วนั พฤหัสบดี   ท ี 26   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 
1 1/1 113 นางประเคียร   สีหะวงษ ์   นายสายนัต ์ ดวงเนตร   

2 1/2 114 นางชุดาภา    เงาศรี   นางณฐพร  ทพัวงศ ์   

3 1/3 116 นางสาวจตุพร  แกว้พวง   นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์   

4 1/4 117 นายทองสา   องัคะสี   นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์   

5 1/5 122 นางธนาวรรณ  แผน่ศิลา   นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์   

6 1/6 124 นางสาวอลิษา  นามวงษ ์   นางระพีพรรณ  พรมสาร   

7 2/1 125 นางสาวอรทยั  สุราวธุ   นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ   

8 2/2 126 นางบุญเลิศ   สายลุน   นายอุดม  ยพิุน   

9 2/3 127 นายทวีชยั  ใจพร   นางธญันน  สุมาลี   

10 2/4 322 นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม   นายประเสริฐ   สายลุน   

11 2/5 323 นางสาวอรดี  ปัชชาบุตร   นางพวงเพชร  โพธิชยั   

12 2/6 324 นายอุดม   ประสาร   นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั   

13 4/1 325 นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท   นายอาคม  กองธรรม   

14 4/2 327 นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง   นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์   

15 4/3 333 นางนิธิกานต ์  สีชมภู   นายประมูล  นามวชิา   

16 4/4 334 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี   นางอมัพร  สีหะวงษ ์   

17 4/5 335 นางดาวเรือง  ยพิุน   นายสาํรอง  ปักปิน   

18 5/1 337 นายปิยะ  อามาตร   นายวโิรจน์  ดวงสูงเนิน   

19 5/2 421 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์   นางทิพวรรณ   บริสัย   

20 5/3 422 นางมยรีุ  บุญพบ   นางประเคียร   สีหะวงษ ์   

21 5/4 423 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน์   นางชุดาภา    เงาศรี   

22 5/5 428 นายไกรลาศ  จิบจนัทร์   นางสาวจตุพร  แกว้พวง   

23 5/6 426 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   นายทองสา   องัคะสี   

กรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง สอบปลายภาค     ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557     
วนั พฤหัสบดี ท ี 26   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 

1   นายธีรยทุธ   บุษบงค ์   นางธนาวรรณ  แผน่ศิลา   

2   นางสาวจาํนงค ์ พิบูลย ์   นางสาวอลิษา  นามวงษ ์   

3   นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร   นางสาวอรทยั  สุราวธุ   

4   วา่ทีร.ต.สุวชิ   บุษบงก ์   นางบุญเลิศ   สายลุน   



ตารางกาํกบัห้องสอบปลายภาค      
ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557    

วนั ศุกร์   ท ี 27   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 

ห้อง
สอบ 
ท ี

ห้อง 
ท ี

สอบ 

หมายเลข 
ห้อง 
สอบ 

กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคเช้า 

ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
ภาคบ่าย 

ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 
1 1/1 113 นายทวีชยั  ใจพร   นางสาวสุพิชฌาย ์ สีหะวงษ ์   

2 1/2 114 นางจนัทร์เพญ็  ทนัพรม   นางรุ่งนภา  สีหะวงษ ์   

3 1/3 116 นางสาวอรดี  ปัชชาบุตร   นางระพีพรรณ  พรมสาร   

4 1/4 117 นายอุดม   ประสาร   นางสาวแจ่มจนัทร์  พลบาํเรอ   

5 1/5 122 นางวชัราภรณ์   อ่อนสนิท   นายอุดม  ยพิุน   

6 1/6 124 นางสาวสุปรียา  กล่อมเสียง   นางธญันน  สุมาลี   

7 2/1 125 นางนิธิกานต ์  สีชมภู   นายประเสริฐ   สายลุน   

8 2/2 126 นางเด่นฟ้า   แกว้ภกัดี   นางพวงเพชร  โพธิชยั   

9 2/3 127 นางดาวเรือง  ยพิุน   นางจนัทร์อรุณ  พนาลยั   

10 2/4 322 นายปิยะ  อามาตร   นายอาคม  กองธรรม   

11 2/5 323 นางสาวสุรียพ์ร  บุษบงก ์   นางสาวพวงผกา  แกว้ยงค ์   

12 2/6 324 นางมยรีุ  บุญพบ   นายประมูล  นามวชิา   

13 6/1 325 นางอภิวรรณ   แพสุพฒัน์   นางอมัพร  สีหะวงษ ์   

14 6/2 327 นายไกรลาศ  จิบจนัทร์   นายสาํรอง  ปักปิน   

15 6/3 333 นายรุ่งนิรัตน์  ศรีนาม   นายวโิรจน์  ดวงสูงเนิน   

16 6/4 334 นายธีรยทุธ   บุษบงค ์   นางทิพวรรณ   บริสัย   

17 6/5 335 นางสาวจาํนงค ์ พิบูลย ์   นางประเคียร   สีหะวงษ ์   

18 6/6 337 นายกิตติ  สุนทรกลุภทัร   นางชุดาภา    เงาศรี   

 
กรรมการกาํกบัห้องสอบสํารอง สอบปลายภาค      

ภาคเรียนท ี2  ปีการศึกษา  2557     
วนั ศุกร์ ท ี 27   กมุภาพนัธ์    พ.ศ. 2558 
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ลงชือ รับ-ส่ง กรรมการกาํกบัห้องสอบ 
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ลงชือ รับ-ส่ง 

ภาคเช้า ภาคบ่าย 

รับ ส่ง รับ ส่ง 

1   วา่ทีร.ต.สุวชิ   บุษบงก ์   นางสาวจตุพร  แกว้พวง   

2   นายสายนัต ์ ดวงเนตร   นายทองสา   องัคะสี   

3   นางณฐพร  ทพัวงศ ์   นางธนาวรรณ  แผน่ศิลา   

4   นางสาวนนัทิยา  สีหะวงษ ์   นางสาวอลิษา  นามวงษ ์   

 
 
 


