คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
ที่ 0147/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (V-NET)
ระหว่ำงวันที่ 26 -27 มกรำคม 2562
.......................................................................................
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี ได้ ร่ ว มกั บ สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(องค์ ก รมหาชน) ได้ ก าหนดการทดสอบทางการศึ ก ษา ระดั บ ชาติ ด้ า นอาชี ว ศึ ก ษา ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม
2562 เพื่อให้ การดาเนิ น การทดสอบเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และไปตามขั้นตอนที่ สทศ.
กาหนด มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่อานวยความสะดวก ควบคุม ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป รวมทั้งให้
ค าปรึ ก ษาแนะน า และสนั บ สนุ น แก่ ค ณะกรรมการทุ ก ฝ่ า ยให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่ ง ชาติ
ประกอบด้วย
1.1 ดร.ณรงค์เดช
รัตนานนท์เสถียร
ประธานศูนย์สอบ
1.2 ผศ.ดร.พจนีย์
สุขชาวนา
รองประธานศูนย์สอบ
1.3 ผศ.ดร.สุรีวรรณ
แจ้งจิตร
กรรมการ
1.4 นางมนต์สวรรค์
พลอยมุกดา
กรรมการ
1.5 นายวิทูร
กิจเครือ
กรรมการ
1.6 นายภูวเดช
อินทรพรหม
กรรมการ
1.7 นายสุคนธ์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ
1.8 นางอรณิชชา
คชนา
กรรมการ
1.9 นายวีระ
ทองประสิทธิ์
กรรมการ
1.10 นางสาวพรทิภา
อุ่นจัตรพร
กรรมการ
1.11 นายณรงค์
ไทยทอง
กรรมการ
1.12 สิบเอกนิรันดร์
เล้าเจริญ
กรรมการ
1.13 นายวุฒิชัย
รักชาติ
กรรมการ
1.14 นายสนธยา
จันทร์สมบูรณ์
กรรมการ
1.15 นางสาวเครือวัลย์
เผ่าผึ้ง
กรรมการ
1.16 นายศักดา
ภุมรินทร์
กรรมการ
1.17 นางสาวมัทนียา
พิทักษ์ชูโชค
กรรมการและเลขานุการ
1.18 นางสาวสิริวิมล
กาญจนเชษฐพงศ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

-2-

2. คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ แยกตำมสนำมสอบ และมีหน้ำที่ดังนี้
สนำมสอบ 01 โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายศักดา ภุมรินทร์
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นางสาวปิ่นอยุภากร คาบาง
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ นางยอดขวัญ ธีรโชคดี โทรศัพท์ 098-8277529
4 หัวหน้าตึก
นางสาวกนกวรรณ ปิลา
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา พรรณภักดี
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
7 นักการภารโรง
นายก้องเพชร แสงกล้า
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาววิภาวรรณ พุ่มเจริญ

ลำดับที่
1
2

ที่
1
2

3
4
5
6

ชื่อห้องสอบ
ม.3/1
ม.3/2

ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
อำคำร/ชั้น กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
อาคาร 1
นางสาวสาวรีย์ แสนสมใจ
นางสาวชลธิชา พวงพยอม
อาคาร 1
นายพาริส ไชยมงคล
นางสาวเสาวคนธ์ ชนะรัตน์

สนำมสอบ 02 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสนามสอบ
นายวิทูร กิจเครือ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นางจุฑานาฏ สถาพรวจนา
2. นายรังสันต์ อยู่สถิตย์
3. นางสาวธนาภรณ์ ชนะภัย
(วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี)
4. นางนุชนาฎ ตันติวิศาลเกษตร
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี)
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นายชัยรัช สกุลเด็น โทรศัพท์ 081-7360834
หัวหน้าตึก
1. นายพรณรงค์ ขจรกลิ่น
2. นายทศพร ดวงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายไพรินทร์ ศรีโมอ่อน
เจ้าหน้าที่ตารวจ
ร.ต.ต.สายัญ วังขนาย
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7 นักการภารโรง

1. นางสาวศิวาพร บัวทอง
2. นายสานันท์ บัวทอง
3. นางสาวสุวรรณา หวานแท้
นางสาวกิ่งแก้ว สุติวงศ์

8 เจ้าหน้าที่พยาบาล

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

4103
4105
4106
4202
4203
4204
4205
4206
4302
4303
4304
4305
2202

อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร2

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
นายอรรถพล พรายมณี
นายปรีดีนันท์ บุญทิม
นางสาวอรสา จังหวัดสุข
นายสุรพงษ์ ไชยเสนา
นางสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
นายชาญณรงค์ แช่มช้อย
นางปวีณา สงวนสมบัติ
นายยอดไผ่ ประภากมล
นางสาวปาริฉัตร ทาทอง
นายสงัด บุญมี
นางสาวนันทิยา เสื้อผู้
นายศิริชัย เฮงตระกูล
นางสาวลินดา รัตนเนตร

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาวมนัสชนก ศิละวงษ์
นางสาวจังคนิภา สุวรรณ*
นายสัญญา บูชาเทียน
นางสาวนนทรี มีขา*
นางกฤติกา วิสารวงศ์
นางสาวตฤณกร โชตนาราหิรัญ*
นางอลิสรา สุขสม
นางสาวพรพรรณ ถิรสุทธินันท์*
นางสาวอรพรรณ คงมั่น
นางทิพวรรณ กิจธรรมกูลนิจ**
นางสาวสมาพร เจริญเส็ง
นางสาววรรณา อัมพรสุนทรรัติ**
นางสาวณัฐอริญ บุญมี

สนำมสอบ 02 วิทยำลัยกำรอำชีพกำญจนบุรี
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายวิทูร กิจเครือ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นางจุฑานาฏ สถาพรวจนา
2. นางสาวธนาภรณ์ ชนะภัย
(วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี)
3.นางนุชนาฎ ตันติวิศาลเกษตร
(วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี)
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นายชัยรัช สกุลเด็น โทรศัพท์ 081-7360834
4 หัวหน้าตึก
นายทศพร ดวงสวัสดิ์
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5
6
7

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง

8

เจ้าหน้าที่พยาบาล

นายไพรินทร์ ศรีโมอ่อน
ร.ต.ต.สายัญ วังขนาย
1. นางสาวสุวรรณา หวานแท้
2. นายพิน เรืองขันธ์
นางสาวกิ่งแก้ว สุติวงศ์

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4103
4105
4106
4202
4203
4204
4205
4206
4302

อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4
อาคาร4

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2

นางสาวณัฐอริญ บุญมี
นางสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
นางขัตติยา เลื่อนแป้น
นางสาวอรจิรา อินทร์กุล
นายทรงรัตน์ ใจรักษ์
นายสุวิจักขณ์ ดวงแป้น
นายสุรชัย ทันสมัย
นางทิพวรรณ กิจธรรมกูลนิจ**
นายนิพล พวงลาใย

นางฉัตรฤดี ชมภูจักร
นายณัฐวัฒน์ จุ้ยมณี
นายสมคเน ผึ้งย้อย
นางกฤติกา วิสารวงศ์
นางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล
นางสาวพรพรรณ ถิรสุทธินันท์*
นางสาวสิรินันท์ วอนเพียร*
นายโกวิทย์ เลื่อนแป้น
นางสาววรรณา อัมพรสุนทรรัติ**

* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
** กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี
สนำมสอบ 03 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายภูวเดช อินทรพรหม
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นายสุริโย บุญเจริญ
2. นายอานาจ เกตุแก้ว
3. นายพิทักษ์ จันทร์อุทัย
4. นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญฯ)
5. นางรัตติยา เกิดสินธุ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญฯ)
6.นายพิพัฒน์ บุญศิริ (วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน)
7. นายณรงค์กรณ์ ทองคา (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญฯ)
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3
4

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย โทรศัพท์ 098-2879814
หัวหน้าตึก
1. นางสรัญญา แก้วทอง
2. นายพนาดร แย้มเกษร
3. นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
4. นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
1. ร้อยตารวจโทเจษฎา สุขกรม
2.ดาบตารวจสุวัฒน์ พัฒนมาศ
7 นักการภารโรง
1. นางอทิตย์ญา เรืองเนตร
2. นางปณฐา จันทรเดช
3. นางจุฑามาศ หยิบจันทร์
4. นายลิขิต หยิบจันทร์
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
หมายเหตุ ลาดับที่ 6 เจ้าหน้าที่ตารวจ 2 คน เนื่องจากเคยมีเหตุทะเลาะวิวาท
กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
122
อาคารเรียน1
นางปานจิตร มังกโรทัย
นายยุทธนา โมกหลวง****
2
123
อาคารเรียน1
นายธนศิษฐ์ เลิศโรจน์ชวกุล
นายเฉลิมพร เกษราช****
3
124
อาคารเรียน1
นายสุริยา โสมกุล
นายอนุวัฒน์ บุญศรี****
4
126
อาคารเรียน1
นายบัญชา สุริยอักษร
นางสาวศิรดา ชัยชมพู****
นางสาวนิชาภา นาคพรหม****
ว่าที่ ร.ต.หญิง ฐิติพร เลิศวรายุทธ์
5
127
อาคารเรียน1
6
132
อาคารเรียน1
นายธนวรรธน์ ภู่เจริญ
นายธนวัฒน์ หงส์ทอง****
7
133
อาคารเรียน1
นางณัตตยา จิตผ่องแท้
นางสาวณธษา สุจิตโต****
8
134
อาคารเรียน1
นายอลงกต ประเสริฐผล
นายนรินทร์ ครุฑอินทร์*
9
135
อาคารเรียน1
นางสาววาสนา วงศ์วัฒนะ
นายสมเกียรติ วรุตมะ*
10
136
อาคารเรียน1
นางสาววันวิสา จุฑามณี
นางสาวขนิษฐา สง่างาม*
11
137
อาคารเรียน1
นายอักฆรา ปลื้มกะมล
นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ว*
12
243
อาคาร2
นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
นายนราธิป คันฉ่อง*
13
244
อาคาร2
นายกิตติพงษ์ ตันติศุภชัย
นางสาวชุมาพร ทองสิน*
14
245
อาคาร2
นายวุฒิกรณ์ จิกากร
นางสาวกมลชนก ยิ่งยวด*
15
223
อาคาร2
นายหัสภพ ทองสีดา
นางสาวแววตา เปรุนาวิน*
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ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
16
รง.ชก.1
17
รง.ชก.2
18
รง.ชทอ.1
19
รง.ชทอ.2
20
125
21
242
22
รง.ชก.3

อำคำร/ชั้น
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างกลโรงงาน
แผนกช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม
แผนกช่างเทคนิค
อุตสาหกรรม

อาคาร 2
อาคาร 2
แผนกช่างกลโรงงาน

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์
นางสาวพัทธ์ธีรา เพ็ชรพิจิตร
นายฉลอง เจริญยิ่ง

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางกัญญา บุญศิริ**
นายประเสริฐ ศรีอุดม**
นางสาววิภาดา ดีดวงพันธ์**

นายกอบวิทย์ ใจอาจ

นายศิวกานต์ ศรีวารี**

นางศิริเพ็ญ เพลิงพิษ
นายอาจณรงค์ พลค้อ
นางสาวอนงค์พร ชอบทากิจ

นางสาวพรรณิภา พันธ์ศรี***
นางสาวกาญจนา จิตรเจริญ***
นางสาวประภาพรรณ สมศรี***

สนำมสอบ 03 วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายภูวเดช อินทรพรหม
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นายสุริโย บุญเจริญ
2. นายอานาจ เกตุแก้ว
3. นายพลฤทธิ์ ธรรมสวัสดิ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างกาญฯ)
4.นายพิพัฒน์ บุญศิริ (วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน)
5. นางสาวประภาพรรณ สมศรี (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญฯ)
3
4

5
6
7

8

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
หัวหน้าตึก

นายณัฐวุฒิ พุ่มน้อย โทรศัพท์ 098-2879814
1. นางสรัญญา แก้วทอง
2. นายพนาดร แย้มเกษร
3. นายอภิรักษ์ ประพฤติชอบ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายณรงค์เดช นวลมีชื่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
1. ร้อยตารวจโทเจษฎา สุขกรม
2.ดาบตารวจสุวัฒน์ พัฒนมาศ
นักการภารโรง
1. นางอทิตย์ญา เรืองเนตร
2. นางปณฐา จันทรเดช
3. นายลิขิต หยิบจันทร์
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวกาญจนา บุรีรักษ์
หมายเหตุ ลาดับที่ 6 เจ้าหน้าที่ตารวจ 2 คน เนื่องจากเคยมีเหตุทะเลาะวิวาท
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กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
122
อาคารเรียน1
นางปานจิตร มังกโรทัย
นายยุทธนา โมกหลวง****
2
123
อาคารเรียน1
นายองอาจ หะรินสวัสดิ์
นายเฉลิมพร เกษราช****
3
124
อาคารเรียน1
นายวิสิษฎ์ พึ่งเจริญ
นายอนุวัฒน์ บุญศรี****
4
126
อาคารเรียน1
นายคมราช งาคม
นางสาวศิรดา ชัยชมพู****
5
127
อาคารเรียน1
นางสาวปิยนุช ชัยพฤติตานนท์ นางสาวนิชาภา นาคพรหม****
6
132
อาคารเรียน1
นายมนัส ดื่นตา
นายธนวัฒน์ หงส์ทอง****
7
133
อาคารเรียน1
นายสุทธิศักดิ์ สุกเษม
นางสาวรัชนี สุขก่า*
นางพิมพ์ชนา อัครพัฒนาศุภสิน*
8
134
อาคารเรียน1
นายพนัสชัย อุบลวัตร
9
135
อาคารเรียน1
นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์
นายระพิน
ศักดิ์พรหม*
10
136
อาคารเรียน1
นายเอกลักษณ์ ตันติพิริยะ
นางสาวนันนภัสสร ศรีละว้า*
11
137
อาคารเรียน1
นายกอบวิทย์ ใจอาจ
นางสาววิริญจ์รัชต์ ดวงเพ็ชย์*
12
243
อาคาร2
นางสาวภัททิรา ศรีนัครินทร์
นางสาวพัชรีย์ โสจันทร์*
13
244
อาคาร2
นางสาวอนงค์พร ชอบทากิจ
นางรุ่งฤดี พรายมณี**
14
245
อาคาร2
นายพิทักษ์ จันทร์แย้ม
นายจิระวัฒน์ แซงดาว**
15
รง.ชก.1 แผนกช่างกลโรงงาน นางสาวพัทธ์ธีรา เพช็รพิจิตร
นางสาวพรรณิภา พันธ์ศรี***
16
รง.ชก.2 แผนกช่างกลโรงงาน นางสาววันวิสา จุฑามณี
นางสาวกาญจนา จิตรเจริญ***
* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
** กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
*** กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
**** กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
สนำมสอบ 04 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
1 หัวหน้าสนามสอบ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ

3

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ

ชื่อ-สกุล
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
1.นายชาตรี จาปาศรี
2. นายเกียรติพล บุญหล่อ
3. นางสาวจีรยา จงงดงาม
4. นางสาวกาญจนา รอดภัย
นายบัญชา บารุงญาติ โทรศัพท์ 081-0153953
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4
5
6
7

หัวหน้าตึก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง

8

เจ้าหน้าที่พยาบาล

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นางนิดา บารุงญาติ
นายณัฐนันท์ อังศุโชติ
1.นางยุเรต นุชวงค์
2.นางปัทมา พุกนิลฉาย
3.วุฒิพงษ์ ปิโย
นางสาวนริศรา สาราญวงษ์

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาวมริษา ขุนศักดิ์*
932
9
นางวาสนา ศรีสุขโข
นายโชติมันต์ คาไสย์*
933
9
นางนิศรา ศรีอุ่นศรี
นายไพโรจน์ จันทร์หอม*
934
9
นางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
นายวิทูลย์ รักษาพล*
936
9
นายวิชาญ ศิริเวชช
นายวันดี เชิดฉาย*
937
9
นายพินิจ สัตบุตร์
นางสาวอารดา ทองโสภณ*
938
9
นางสาวสวาท เกิดศิริ
นายณัฐคมน์ ลีละสุนทรเลิศ*
942
9
นางสาวอริสรา กลัดชื่น
นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์*
943
9
นางสาวปัทมา อุปหาส
944
9
นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชณ์*
นายกฤษณ์ คุรุวิทย์*
946
9
นายศิวะ วิสุทธาจารี
947
9
นางพัสตร์วริน กาญจนถาวรวิบูล นายนฤเบศวร์ สุขเกษม*

สนำมสอบ 04 วิทยำลัยอำชีวศึกษำกำญจนบุรี
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นายชาตรี จาปาศรี
2. นายเกียรติพล บุญหล่อ

3
4

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
หัวหน้าตึก

3. นางสาวจีรยา จงงดงาม
4. นางสาวกาญจนา รอดภัย
นายบัญชา บารุงญาติ โทรศัพท์ 081-0153953
นางนิดา บารุงญาติ
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5
6
7

8

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง

เจ้าหน้าที่พยาบาล

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายณัฐนันท์ อังศุโชติ
1. นางสุรัตน์ มหาสังข์
2. นางพวงเพ็ญ จรเอ้กา
3. นายมงคล ไกรสรธัช
นางสาวนริศรา สาราญวงษ์

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
932
9
นางวาสนา ศรีสุขโข
นางสาวมริษา ขุนศักดิ์*
933
9
นางนิศรา ศรีอุ่นศรี
นายโชติมันต์ คาไสย์*
934
9
นางสาวดุษฎี เนื่องสกุล
นายไพโรจน์ จันทร์หอม*
936
9
นายวิชาญ ศิริเวชช
นายวิทูลย์ รักษาพล*
937
9
นายพินิจ สัตบุตร์
นายวันดี เชิดฉาย*
938
9
นางสาวสวาท เกิดศิริ
นางสาวอารดา ทองโสภณ*
942
9
นางสาวอริสรา กลัดชื่น
นายศตวรรษ พรไชย*
943
9
นางสาวปัทมา อุปหาส
นางสาวจันทนิภา เปรมปรีดิ์*
944
9
นางสาวสิริชนุตต์ ทองชิว
นางสาวจิราวรรณ พันธ์โภชณ์*
946
9
นายศิวะ วิสุทธาจารี
นายกฤษณ์ คุรุวิทย์*

* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
สนำมสอบ 05 โรงเรียนประชำมงคล
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นางอรณิชชา คชนา
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นางสาวปัทมาศ เครือวงศ์
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ นางสาวสุนิสา ศรีเจริญ โทรศัพท์ 086-9848427
4 หัวหน้าตึก
นายปรเมศวร์ พันธ์วิไล
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
7 นักการภารโรง
นางสาวธารารัตน์ กาญจนบูรพา
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวมาราตรี เหมือนละมัย
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กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่

ชื่อห้องสอบ

อำคำร/ชั้น

1

ห้องสอบ 1

1

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
นางนริศรา อ่อนสด

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาวเขมปภัส สืบศักดิ์

สนำมสอบ 06 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายวีระ ทองประสิทธิ์
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.นายพลภัทร เลาหสูต
2.นางสาวอภิรดี ชื่นชมบุญ
3.นางสาวสิริกัญญา ยอดแก้ว
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางสุรินทร์ พรหมชนะ โทรศัพท์ 086-577-3094
4 หัวหน้าตึก
นายภูษิต จันทร์ทอง
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภัชชา เทศสถาน
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
นายสุรศักดิ์ จันทร์ทอง
7 นักการภารโรง
1.นายกฤษณ กลั่นวาที
2.นายเจริญชัย เอี่ยมประเสริฐ
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวอธิติมา รอดประสิทธิ์

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ชื่อห้อง
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
สอบ
313
พื้นฐาน
นายพงษ์ศักดิ์ พบสุภาพ
นางสาวฐิตาภรณ์ ช้างอ้น*
323
พื้นฐาน
นายสิรภพ
บารมี
นายเสฏฐวุฒิ
สารบุรษุ *
324
พื้นฐาน
นายประจวบ
แสงอรุณ
นางสาวจิราพร
มากพยุง*
331
พื้นฐาน
นายสมชาย
คารมย์
นางสาวอาไพพรรณ มั่นศิลป์*
332
พื้นฐาน
นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า
นายคานูณ
บูรณะ*
333
พื้นฐาน
นางทิพวรรณ
สุริยะจันทร์ นางสาวกัลยา
สังข์ทอ*
334
พื้นฐาน
นายทศพร
เซี่ยงจ๊ง
นายเกรียงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์*
นางสาวจิราพร ทองเนาวรัตน์
314
พื้นฐาน
นางสาวดารุณี
ยินดี*
312
พื้นฐาน
นางถนอมจิต
เอกรักษา นายมงคลชัย
จิตรสมัย*
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สนำมสอบ 06 วิทยำลัยกำรอำชีพบำงแก้วฟ้ำ (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นายวีระ ทองประสิทธิ์
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.นายพลภัทร เลาหสูต
2. นางสาวสิริกัญญา ยอดแก้ว
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางสุรินทร์ พรหมชนะ โทรศัพท์ 086-5773094
4 หัวหน้าตึก
นายภูษิต จันทร์ทอง
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวสุภัชชา เทศสถาน
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
นายภาวัช พิชัยชาญกุล
7 นักการภารโรง
นายกฤษณ กลั่นวาที
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวอธิติมา รอดประสิทธิ์
กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
อำคำร/
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
ชั้น
1
331
พื้นฐาน
นางสาวอภิรดี
ชื่นชมบุญ นางสาวณัฐกานต์ สายวิจติ ร*
2
332
พื้นฐาน
นายเมฆิน
หวานชะเอม นางสาวเจนจิฬา
สว่างจิตร์*
3
333
พื้นฐาน
นายไชยยา
สุริยะจันทร์ นายวีรโชติ
ทองศิลป์*
4
334
พื้นฐาน
นายชลอ
ฤทธิ์ดี
ว่าที่ ร.ท.จิโรจน์
จิระวาณิชกุล*
5
323
พื้นฐาน
นางสาวนันท์นภัส เก่งกล้า
นางสาวจินตนา
ธิน้อยวงค์*
6
324
พื้นฐาน
นายจักรกฤษณ์
เกิดนก
นางสาววรารัตน์
ทิมหงิม*
* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

ที่
1
2
3
4
5
6

สนำมสอบ 07 วิทยำลัยพัฒนบริหำรธุรกิจ
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ตำแหน่ง
ชื่อ – สกุล
หัวหน้าสนามสอบ
นางสาวพรทิภา อุ่นจัตรพร
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นางสาวญาดานุช โรจนหิรัญกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางสาวอริตา แซ่แต้ โทรศัพท์ 0896124886
หัวหน้าตึก
นายสยุมพร เหลือวัฒนาสกูล
นักการภารโรง
นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่ตารวจ
-
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7
8

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวฉันทนา ทามา
นางสาวพัชรา ชาญสตพัชร

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1 กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
304
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางทัศนีย์ พรมสอาด
นายปฏิภาณ ประสิทธิ์
2
203
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวนฤมล เหล็กดี
นางสุรีพร บุญณรงค์

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

สนำมสอบ 07 วิทยำลัยพัฒนบริหำรธุรกิจ
ระดับ ปวส.2 วันเสำร์ที่ 27 มกรำคม 2562
ตำแหน่ง
ชื่อ – สกุล
หัวหน้าสนามสอบ
นางสาวพรทิภา อุ่นจัตรพร
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นางสาวญาดานุช โรจนหิรัญกุล
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางสาวอริตา แซ่แต้
โทรศัพท์ 089-6124886
หัวหน้าตึก
นายสยุมพร เหลือวัฒนาสกูล
นักการภารโรง
นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว
เจ้าหน้าที่ตารวจ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวฉันทนา ทามา
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวพัชรา ชาญสตพัชร

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันเสำร์ที่ 27 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1 กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
304
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางสาวสุกัญญา ประดิษฐ
นายปฏิภาณ
ประสิทธิ์
2
203
อาคารเฉลิมพระเกียรติ นายวสันต์ บัวพิมพ์
นางสุรีพร บุญณรงค์

สนำมสอบ 08 วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
1 หัวหน้าสนามสอบ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ

ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ ไทยทอง
1. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา มีต้องปัน
2. นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา
3. นางสาวลัญจิตา ศรีสดสุข
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3
4
5
6

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
หัวหน้าตึก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ

4. นายปิยะฉัตร์ สุดใจ
นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม โทรศัพท์ 097 - 0852462
นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา
นายณัฐวุฒิ กระต่าย
ดาบตารวจ ธีรัษฐิตย์ สุวิทย์บณ
ุ ยานันต์

7 นักการภารโรง

1. นางสาวจันทร์ฉาย ขันทอง

8 เจ้าหน้าที่พยาบาล

2. นางจินตนา สายยืด
นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน์

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาวจรรยาภรณ์ คาปาน นางสาวนภสร ยศราวาส
914
9
นางสาวปิยนุช แสนโสม
นายดารงค์ พลเสน
921
9
นายชยพล ศรีดีเอี่ยม
นางสาวศาสตรี สามกองงาม
922
9
นายอลงกรณ์ เข็มเอก
นายอิศรา ธันดา
923
9
นายเบญจา สุนทรเสถียร
นางสาวมาริษา อุไร
924
9
นางสาวสาวิตรี สวัสดี
นางสาวกิตติยา สระทองแก้ว
925
9
นายกฤตนัน จั่นรัด
นายณัฐภาส ดวงจันทร์
931
9
นางสาวนิศา ขยันมาก
นายเดชพิพัฒน์ ฟักใคร่
932
9
นายธรรมนูญ ล้าเลิศ
นายคุณวัฒน์ ศรีอรุณเอี่ยม
933
9
นางฐาปนีย์ มหารัตนวงศ์
นางสาวภัทราภรณ์ ปอโนนสูง
934
9
นายสิทธิชัย แก้วแววน้อย
นายนรากร คงศรี
935
9

สนำมสอบ 08 วิทยำลัยเทคนิคนครปฐม
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่

ตำแหน่ง

1
2

หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ

3

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ

ชื่อ-สกุล
นายณรงค์ ไทยทอง
1. ว่าที่ ร.ต.วัฒนา มีต้องปัน
2. นายวีรศักดิ์ สุวรรณประภา
นายสาโรช พันธุ์ตุ้ม เบอร์โทรศัพท์ 097-0852462
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4
5
6
7
8

หัวหน้าตึก
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่พยาบาล

นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา
นายณัฐวุฒิ กระต่าย
ดาบตารวจ ธีรัษฐิตย์ สุวิทย์บณ
ุ ยานันต์
นางสาวจันทร์ฉาย ขันทอง
นางสาวเทียนนิดตา จันดารัตน์

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ลำดับที่

ชื่อห้องสอบ

อำคำร/ชั้น

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1

1
2
3
4
5
6
7

914
921
922
923
924
925
931

9
9
9
9
9
9
9

นางสาวจรรยาภรณ์ คาปาน
นายดารงค์ พลเสน
นายชยพล ศรีดีเอี่ยม
นายอลงกรณ์ เข็มเอก
นายเบญจา สุนทรเสถียร
นางสาวสาวิตรี สวัสดี
นางศรวณีย์ เนตรกระจ่าง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาวนภสร ยศราวาส
นางสาวปิยนุช แสนโสม
นายเดชพิพัฒน์ ฟักใคร่
นางสาวศาสตรี สามงามกอง
นายอิศรา ธันดา
นางสาวมาริษา อุไร
นางสาวกิตติยา สระทองแก้ว

สนำมสอบ 09 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสนามสอบ
สิบเอกนิรันดร์ เล้าเจริญ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1. นายณรงค์ จันทะธรรม
2. นางสาวดุษฎี ภุมมา
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ นางสาวขวัญเรือน เล็กยินดี โทรศัพท์ 089-7760652
หัวหน้าตึก
1. นายนิโรธ
ดีคล้า
2. นายไพโรจน์ แสนคา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาววารุณี พุ่มชูแสง
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง
1. นางสุนีย์ อังศุภากร
2. นายจิรานุวัฒน์ มูลทองคา
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางอมรพรรณ มีบัณฑิต

หมำยเหตุ ลาดับที่ 7 นักการภารโรง 2 คน เนื่องจาก ตึกที่สอบมีระยะห่างกันมาก
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ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ชื่อห้องสอบ
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
132
1
ว่าที่ รต. สรกฤช ขวัญสด
นางสาวอลิตา เลิศเกษม
133
1
นายกฤษณะ แก้วลาเวียง
นางยุพิน คุ้มพะเนียด
243
2
นางสาวรุ่งทิพย์ วันทอง
นายสราวุฒิ สุริวงศ์
152
1
นางสาวกุลวรี เพชรลอม
นายธนัท สมุทรเพรียว
153
1
นางสาวบัวแก้ว สืบประสงค์
นายสันติ ทองน้อย
242
2
นายมนตรี สกุณี
นายวิษณุ อุดมลาภ
241
2
นางสาวภัทราภรณ์ ฉิมเพชร นายปรีชา ไขว้พันธุ์

สนำมสอบ 09 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเทศบำลนครปฐม
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
สิบเอกนิรันดร์ เล้าเจริญ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นายณรงค์ จันทะธรรม
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ นางสาวขวัญเรือน เล็กยินดี โทรศัพท์ 08-9776-0652
4 หัวหน้าตึก
นายนิโรธ
ดีคล้า
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาววารุณี พุ่มชูแสง
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
7 นักการภารโรง
นางถนอม ขวัญเรือง
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางฐิติมา กานต์สิทธิโชค

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
กรรมกำรกำกับกำรสอบ
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
1
นายสาโรจน์ สามเพชรเจริญ
นายธนัท สมุ2 ทรเพรียว
132
1
2
นางสาวเปมิกา บ่อบัวทอง
นายวิษณุ อุดมลาภ
133
1
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สนำมสอบ 10 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
1 หัวหน้าสนามสอบ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ

ชื่อ-สกุล

3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
4 หัวหน้าตึก
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
7 นักการภารโรง

นายวุฒิชัย รักชาติ
1 นายชาตรี สุวรรณนที (วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม)
2. นายภานุพงษ์ จันระมาด (วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม)
3. นางเอื้ออรุณ บุญส่ง
(วิทยาลัยพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม)
4. นายสมชาย
ตะโกพร
5. นางนิลวรรณ อมรปิยะพงศ์
6. นางสาวชลลดา เหมาะศรี
7. นางสาวอรพรรณ มหาสุข
นางศุภาพิชญ์
มณีเนียม โทรศัพท์ 091-0094435
1. นางสาวอิสริยา น้อมนาทรัพย์
2. นายพนม
เทียมคา
นางสาวโสภา
อินทรสร
นายสมพงษ์
1. นางละออ
2. นายเมธา
3. นางสาวนิตยา
4. นางนันทญา
นางสาวณฐพร

8 เจ้าหน้าที่พยาบาล

สุวรรณวงษ์
เทพรักษา
ฝอยทอง
สัตย์ซื่อ
รักคง
หอมแก้ว

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่
1
2
3
4

ชื่อห้อง
สอบ
223
224
225
234

อำคำร/ชั้น

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2

อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 2

นางสาวอาภาพร กลัดเล็ก
นางสาวนรารัตน์ ประเทืองผล
นายปชวรรธน์ แก้วใส
นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง

นางวรายุภัสร์ วิวัฒน์ชานนท์*
นางลัดดา กุลชร*
นายไชยา ยืนยง*
นางบุศรา ชัยเพรช***
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ลำดับที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อห้อง
สอบ
235
244
245
246
612
613
631
632
633
641
642
651
652
653
661
662

อำคำร/ชั้น

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1

อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6
อาคาร 6

นายวิศัลย์ ออมทรัพย์
นางสาวลาพูน ศรีจันทร์อ่อน
นางสาวกมลกานต์ เตียววิจติ รสกุล

นายปรวุฒิ มงคลศิลป์
นางสาวเสาวรส โพธินาม
ว่าที่ ร.ต.ฐิติพงศ์ ภูแอบหิน
นางสาวจุฑามาส คติธิติมา
นายธีรวุฒิ ชอบป่ารัง
นายมารุตร์ ฮวบจันทร์
นางสาวอรัญกานต์ อินต๊ะปัน
นายเจษฎา ปงจันตา
นายโอมาร์ อินทรชูเดช
นางสาวดารารัตน์ ต่อศักดิ์
นางสาววัฒนาภรณ์ โยธาจักร
นางสาววิภาดา ค้าแฟง
นางสาวปิยวรรณ เตชะศิรินุกูล

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นายวิรัช ชัยเพรช***
นางสาวดาวพระศุกร์ ทองสุข***
นางรชยา ศรีหรั่งไพโรจน์**
นางอารัตน์ เรืองรังสี**
นายอัมพันธ์ ทองโชติ**
นางสาวพรสวรรค์ ทองคงอ่วม
นางสาววารุณี มงคลหัตถี
นางสาววรดา เดชพรหม
นางสาวจันทร์จรัส พรหมพิทักษ์
นางสาวประภาพรรณ ณัฐวุฒิ
นางสาววรัญญา โกทัน
นางสาวอรอนงค์ เงาจินดา
นางสาววราพร ซังแฟง
นางสาวรุ่งฉัตร บุญถ้วน
นางสาวอริษา บังชะฎา
นางสาวมาฆพร ดีมูล

สนำมสอบ 10 วิทยำลัยอำชีวศึกษำนครปฐม
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
1 หัวหน้าสนามสอบ
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ

3
4

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
หัวหน้าตึก

ชื่อ-สกุล
นายวุฒิชัย
รักชาติ
1นายปชวรรธน์ แก้วใส
2. นายพนม
เทียมคา
3. นางสาวชลลดา เหมาะศรี
4. นางจุไรรัตน์ ชานาญ
(วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม)
5. นายวิรัช ชัยเพชร
(วิทยาลัยพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม)
6. นางสาวอรพรรณ มหาสุข
นางศุภาพิชญ์
มณีเนียม โทรศัพท์ 091-0094435
1. นางสาวอิสริยา น้อมนาทรัพย์
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5
6
7

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง

8

เจ้าหน้าที่พยาบาล

2. นายจรูญ
3. นายทวีพร
นางสาวมินตรา
นายสมพงษ์
1. นางละออ
2. นายเมธา
3. นางสาวนิตยา
4. นางนันทญา
นางชลชลา

อินไข
เอกมณีโรจน์
ตรานกแก้ว
สุวรรณวงษ์
เทพรักษา
ฝอยทอง
สัตย์ซื่อ
รักคง
สว่างวัฒนเศรษฐ์

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ชื่อห้อง
ลำดับที่
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
สอบ
1
121
อาคาร 1
นางสาวจันทร์จรัส พรหมพิทักษ์ นางสาววรรณทิพย์ พานแก้ว**
2
132
อาคาร 1
นายสมประสงค์ สงษ์ทอง
นางอุทัยวรรณ ลิขิตผลิน**
3
223
อาคาร 2
นางนิลวรรณ อมรปิยะพงศ์
นายแหลม เพ็ญภักดิ์ **
4
224
อาคาร 2
นางสาวพรนิภา โรจน์วิลาวัลย์
นางจิตรลดา อัคคะวนิชชา**
5
225
อาคาร 2
นางสาวนิตยา สงยะรัญ
นายประสพสันต์ ลือสัตย์**
6
234
อาคาร 2
นายนรังค์ ตรีธัญญา
นายชาติชาย คลั่งนาค**
7
235
อาคาร 2
นายปรวุฒิ มงคลศิลป์
นางบุญศิริ จิตมั่น**
8
244
อาคาร 2
นางสาวพรสวรรค์ ทองคงอ่วม นางยุพิน รัตนกุลดิลก**
9
245
อาคาร 2
นางสาวจุฑามาส คติธิติมา
นายทวีศักดิ์ กาทรัพย์**
10 246
อาคาร 2
นางสาวชลัดดา ยิ้มเยื้อน
นางสาวสุภาพร ศรีโสม **
11 612
อาคาร 6
นางสาวพิมลพัทธ์ จันทน์หอม นางอนงนาถ ทองโชติ**
12 613
อาคาร 6
นางสาวณฐพร หอมแก้ว
นางสาวจิดาภา แซ่ลี้**
13 631
อาคาร 6
นางสาวสุดศิริ จิรัฐิติวงษ์
นางสาวนภนัย บุญหยาด**
14 632
อาคาร 6
นางสาวสุพร จีนประชา
นายมงคล แปลงกาย**
นางสาวทิพย์สุคนธ์ บริบรู ณ์ทรัพย์
15 633
อาคาร 6
นายปกรณ์ คงเป็นสุข *
16 641
อาคาร 6
นางสาววรรณี สอนพานิช
นายณัฏฐเอก ณัฐธยาน์ภัทรกุล*
17 642
อาคาร 6
นายธาตรี สุขพัฒน์
นางบุศราวรรณ ชัยเพชร ***
18 651
อาคาร 6
นางสาวสุนิศา ปราสาร
นางสาวดาวพระศุกร์ ทองสุข***
19 652
อาคาร 6
นางสาววรดา เดชพรหม
นางสาวอรอนงค์ เงาจินดา

- 19 -

* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม
** กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม
*** กรรมการกากับการสอบวิทยาลัยพาณิชยการและมัธยมศึกษานครปฐม

สนำมสอบ 11 วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
ระดับชั้น ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2561
ที่
1
2

ตำแหน่ง
หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ

3
4
5

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หัวหน้าตึก

6
7

เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง

8

เจ้าหน้าที่พยาบาล

ชื่อ-สกุล
นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์
1. นายวินัย คงประเสริฐ
2. นางสุริศา ฉลาดแพทย์
3. นางเอี่ยมศิริ แก้ววงษ์จันทร์
4. นางสาวสิรินาถ อินโอภาส
นางสาวนิศากร เจริญดี โทรศัพท์ 095-6319126
นายพงศ์เอก เหราบัตย์
1. นายชม แก้ววงษ์จันทร์
2. นายมงคล แก้วประดับ
ร.ต.ท.ณรงค์ ปัตถวี
1. นายธีระวัฒน์ ศรีภักดิ์
2. นายสมาน ฤทธิ์น้อย
นางอารียะ น้อยคา

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
1
1101
2
1201
3
1202
4
1203
5
1204
6
1205
7
1206
8
1208
9
2201

อำคำร/ชั้น
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคารอานวยการ
อาคาร 2

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
นายสมศักดิ์ เกตสมิง
นางรัศมี นิลเนตร
นางภรภัทร มีพงษ์เภา
นายสุธา กรอบพุดซา
นางสาวนภาพร คงวิจิตร
นายนัฐพล คารัตน์
นางสาวมาละ แก้วบัวดี
นางสาววิไลลักษณ์ ยะเวียง
นางสาวพัชรี สุวรรณโค

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นายภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ*

นายสาธิต อ้าวเจริญ*
นายสุพจน์ เฉลิมกลิ่น*
นายวาทิน แย้มวารี*
นายนภดล หิมะรัตน์*
นางสาวปิยนุช วิเศษศรี*
นางสาวจุไรรัตน์ ปิ่นเวหา*
นางสาวศุจีภรณ์ กลั่นสนิท*
นายชานนท์ ศิลปธารากุล*
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10
11
12

2301
2403
2404

อาคาร 2
อาคาร 2
อาคาร 2

นางสาวสิรินดา แสงกาพลี
นางสาวจุติพร ทรัพย์ทวีพูล
นางสาวธนิดา ทองแดง

นายวิทยา ทิมกาญจน์*
นายดารง ศรีบัว
นางสาวจินตนา นามคง

สนำมสอบ 11 วิทยำลัยกำรอำชีพนครปฐม
ระดับชั้น ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ที่
1
2

ตำแหน่ง
หัวหน้าสนามสอบ
กรรมการกลางประจาสนามสอบ

3
4
5
6
7
8

เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หัวหน้าตึก
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง
เจ้าหน้าที่พยาบาล

ชื่อ-สกุล
นายสนธยา จันทร์สมบูรณ์
1. นางสุริศา ฉลาดแพทย์
2. นางสาวสิรินาถ อินโอภาส
นางสาวนิศากร เจริญดี โทรศัพท์ 095-6319126
นายพงศ์เอก เหราบัตย์
นายมงคล แก้วประดับ
ร.ต.ท.ณรงค์ ปัตถวี
นายสมาน ฤทธิ์น้อย
นางอารียะ น้อยคา

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับชั้น ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2561
ลำดับที่

ชื่อห้องสอบ

อำคำร/ชั้น

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1

1
1101
อาคารอานวยการ นางสาวสุกัญญา รักษาพล
2
1201
อาคารอานวยการ นายศักดา การะเวก
3
1202
อาคารอานวยการ นายพงษ์ศักดิ์ พลายศรี
4
1203
อาคารอานวยการ นายจรัล สุตา
5
1204
อาคารอานวยการ นายจักรกริช อินแขก
6
1205
อาคารอานวยการ นายจรัญ วรรณประเสริฐ
* กรรมการกากับการสอบจากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นายภคพัส เหล่าวัฒนวรรณ*

นางสาวจุไรรัตน์ ปิ่นเวหา*
นางสาวศุจีภรณ์ กลั่นสนิท*
นายสาธิต อ้าวเจริญ*
นายดารงค์ ศรีบัว*
นางสาวจินตนา นามคง*
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สนำมสอบ 12 เทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ
ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ที่
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
1 หัวหน้าสนามสอบ
นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง
2 กรรมการกลางประจาสนามสอบ
1.นายณรงค์ รามัญจิต
2.นางพณาวรรณ พวงระย้า
3.นายมงคล สาระพางค์
(กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง)
4. นางประภาพรรณ ประเสริฐศรี
(กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง)
3 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางจิตรา โพธิ์แดง โทรศัพท์ 081-372-3971
4 หัวหน้าตึก
นายชัยยศ ยุรศักดิ์พงศ์
5 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางวรินทร ธารงสิริประเสริฐ
6 เจ้าหน้าที่ตารวจ
7 นักการภารโรง
1. นางสาวธัญยาภรณ์ ภุมรินทร์
2. นางวณิชยา ไกลถิ่น
3. นายกิตติพงษ์ เนตรโพธิ์แก้ว
8 เจ้าหน้าที่พยาบาล
กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวช.3 วันเสำร์ที่ 26 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
6505 (ม.3/7) พิทักษ์สุนทร นางเสาวนี ศศิธร
นางอุไรวรรณ คาหล่อ*
2
6506 (ม.3/6) พิทักษ์สุนทร นางสาวมณีวรรณ กิจบารุง
นางสาววิไลวรรณ สารเถื่อนแก้ว*
3
6507 (ม.3/5) พิทักษ์สุนทร นายอิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท
นางสาวภัทรภร ทองใบ*
4
6508 (ม.3/4) พิทักษ์สุนทร นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์
นางสาวมาลาริน บุญวันต์*
5
6604 (ม.2/1) พิทักษ์สุนทร นางสาวจุฬาลักษณ์ อินทร์ศรี
นางสาวพรทิพย์ แก้วแววน้อย*
6
6605 (ม.2/2) พิทักษ์สุนทร นายศรุต พวงมาลา
นางสาวรดาพร พยัฆฑา*
7
6606 (ม.2/3) พิทักษ์สุนทร นายภาณุวัตร เสถียรวัฒน์ชัย
นางสาวสุธาทิพย์ ลิ้นทอง*
8
6607 (ม.2/4) พิทักษ์สุนทร นายอดิเทพ เรืองสม
นายรัชกฤต ทัศนธารงกุล*
9
6608 (ม.2/5) พิทักษ์สุนทร นางสาวชมพูนุช สุนทรพรนาวิน นางสาเรือง สารมะโน*
10
6703 (ม.2/9) พิทักษ์สุนทร นางสาววราภรณ์ ตั้นเหลียง
นางสาวสุวรรณ จะริบรัมย์*
11
6704 (ม.2/8) พิทักษ์สุนทร นางนันทวัลย์ บัวเกษร
นางแสงมณี ทองนาคะ*
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ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
12
6705 (ม.2/7)
13
6706 (ม.2/6)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อำคำร/ชั้น
พิทักษ์สุนทร
พิทักษ์สุนทร

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
นายปริญญา แสนสวะ
นางสาวสมจินต์ กลิ่นถนอม

กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
นางสาววณิชยา ศรีธรรมวงศ์*
นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง*

สนำมสอบ 12 เทคโนโลยีนำคประสิทธิ์บริหำรธุรกิจ
ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
หัวหน้าสนามสอบ
นางสาวเครือวัลย์ เผ่าผึ้ง
กรรมการกลางประจาสนามสอบ
นางสาเรือง สารมะโน (วิทยาลัยกาญจนาภิเษก ช่างทองหลวง)
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสนามสอบ
นางจิตรา โพธิ์แดง
หัวหน้าตึก
นายชัยยศ ยุรศักดิ์พงศ์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตารวจ
นักการภารโรง
นายอดิเทพ เรืองสม
เจ้าหน้าที่พยาบาล
-

กรรมกำรกำกับกำรสอบ ระดับ ปวส.2 วันอำทิตย์ที่ 27 มกรำคม 2562
ลำดับที่ ชื่อห้องสอบ
อำคำร/ชั้น
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 1
กรรมกำรกำกับกำรสอบ 2
1
นางวณิชยา ไกลถิ่น
นางสาววณิชยา ศรีธรรมวงศ์*
ปวช.1/1
พิพัฒน์ศึกษากร
2
นางพณาวรรณ พวงระย้า นางสาวทัศมนต์ แสงช้าง*
ปวช.1/2
พิพัฒน์ศึกษากร
* กรรมการกากับการสอบจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง
โดยคณะกรรมกำรในคำสั่งข้อ 2 มีหน้ำที่ดังนี้
1. กรรมกำรกลำงประจ ำสนำม มี ห น้ าที่ รับ ส่ งกล่ องข้ อสอบจากศูน ย์ ส อบ จ่ ายและรับ ข้อ สอบจาก
คณะกรรมการก ากั บ การสอบ ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องกระดาษค าตอบ นั บ จ านวนแบบทดสอบและ
กระดาษคาตอบ หลังจากที่กรรมการกากับการสอบดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
2. คณะกรรมกำรกำกับกำรสอบ มีหน้าที่รับ ส่งข้อสอบ กระดาษคาตอบให้แก่คณะกรรมการการรับจ่าย
ข้อสอบ โดยให้รับข้อสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ 30 นาที และดาเนินการสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สทศ. กาหนด
3. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ มีหน้าที่ ประสานงานและประชาสัมพันธ์การดาเนินงานในระหว่างการ
สอบ จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่ม จัดห้องสอบ ติดผังที่นั่งสอบ และเลขที่นั่งสอบแต่ละห้องตามที่ สทศ. กาหนด
ดูแลห้องสอบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยเปิดห้องสอบเวลา 08.00 น. และปิดห้องสอบภายหลังการสอบเสร็จสิ้น
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำ ยสวัสดิ กำร มีห น้าที่ รักษาความปลอดภัย และปฐมพยาบาลแก่คณะกรรมการ
ดาเนินงาน คณะกรรมการกากับการสอบ และผู้เข้าสอบ
ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยให้รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคาสั่งนี้อย่างเคร่งครัด
สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชาวนา)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รองประธานศูนย์สอบ ปฏิบัติราชการแทนประธานศูนย์สอบ

