
 

 

      คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ 
ท่ี  ๐๗๔ / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผล และประเมินผล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี 
           พุทธศักราช  ๒๕๔๕ (ปรับปรุง  ๒๕๔๖) และหลักสูตรพุทธศักราช  ๒๕๕๖ ประจําภาคเรียนท่ี ๑ 
  ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

........................................................ 

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลยรักษ จะดําเนินการสอบวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖)  และหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๖  ประจําภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น. และเพื่อใหการดําเนินการสอบวัดผลและประเมินปลายภายเรียน
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนประจําภาค
เรียนที่ ๑ ป การศึกษา ๒๕๕๗ ดังน้ี 

    ๑. คณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการกลาง      
           ๑. นายสุพรรณ  กิ่งมิ่งแฮ  ผูอํานวยการโรงเรียนพิบูลยรักษพิทยา ประธานกรรมการ 
           ๒. นางณัฐชยา  เอื้อมอุน     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพบิลูยรักษ รองประธานกรรมการ           
           ๓. นายกฤษฎา  คงชวย               ครู ปวช.                            กรรมการกลาง  
           ๔. นายวัชรพงษ  ชัยลี       ครู ปวช.                     กรรมการกลาง 
           ๕. นายตรีเพ็ชร  ศรีสารคาม         ครู ปวช.                           กรรมการกลาง 
  ๖. นายสุรพงษ  โสสะสุนทร        ครู ปวช.          กรรมการกลาง  
  ๗. นางสาวธีราภรณ  พรหมแสงใส ครู ปวช.                    กรรมการกลาง 
           ๘. นางสาวยุวิดา  แพงงา             ครู ปวช.                    กรรมการกลาง 
           ๙. นายสุวรรณ   บุญพา              นักการภารโรง         กรรมการกลาง 
           ๑๐. นายสกล  บุญพา                  ครู ปวช.                    กรรมการ/เลขานุการ 

ใหคณะกรรมการทุกฝายไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายโดยเครงครัด ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย บังเกิดผลดีแกทางราชการ 

  ทั้งน้ี   ต้ังแตวันที่   ๒๗  เดือนกันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เปนตนไป 

   สั่ง   ณ   วันที่  ๒๒ เดือนกันยายน พุทธศักราช  ๒๕๕๗   

  
 
                         

          (นางณัฐชยา  เอื้อมอุน) 
                         ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
         อําเภอพิบูลยรักษ 



๒. คณะกรรมการดําเนนิการสอบและกํากับหองสอบ วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๗  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
     หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๔๕ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) และหลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๖  

 

หอง
สอบท่ี 

ชื่อ-สกุล 
เวลา 

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐น. ๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ น ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐ น. 
๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

๑ นางสาวยุวดี  คนฉลาด 

๒๐๐๐-๑๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ๒ 
(สาขาคอมฯ) 

๒๐๐๑-๐๐๐๗ 
ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 
(สาขาคอมฯ) 

๒๐๐๐-๑๕๒๐ 
คอมพิวเตอรประยุกต  
(สาขาคอมฯ) 

พั
กเ

ที่ย
ง 

๒๒๐๐-๑๐๐๑ 
 ธุรกิจทั่วไป  
(สาขาคอมฯ) 

๒๒๐๑-๒๔๐๗ 
โปรแกรมประมวลผลฯ 
(สาขาคอมฯ) 

๒ นายประวิท  อินทะวงศ 

๒๐๐๐-๑๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร ๒ 
(สาขาคอมฯ) 

๒๐๐๑-๐๐๐๗ 
ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 
(สาขาคอมฯ) 

๒๐๐๐-๑๕๒๐ 
คอมพิวเตอรประยุกต  
(สาขาคอมฯ) 

๒๒๐๐-๑๐๐๑ 
 ธุรกิจทั่วไป  
(สาขาคอมฯ) 

๒๒๐๑-๒๔๐๗ 
โปรแกรมประมวลผลฯ 
(สาขาคอมฯ) 

๓ นางมณีอร  ชินวรรณ 

๒๐๐๐-๑๒๒๕ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(สาขาธุรกิจคาปลีก) 

๒๐๐๑-๐๐๐๗ 
ธุรกิจและการเปน
ผูประกอบการ 
(สาขาธุรกิจคาปลีก) 

๒๐๐๑-๐๐๐๑ 
คอมพิวเตอรเพื่องาน
อาชีพ 
(สาขาธุรกิจคาปลีก) 

๒๐๐๐-๑๕๐๒
คณิตศาสตรประยุกต ๒ 
(สาขาธุรกิจคาปลีก) 

 

๔ นายอภิชาต  พิมพนนท 
๒๕๐๑-๒๑๐๗ 
การปลูกหมอนเล้ียงไหม 
(สาขาเกษตรศาสตร) 

๒๔๐๑-๒๑๐๔ 
การผลิตไมดอกไมประดับ 
(สาขาเกษตรศาสตร) 

๒๕๐๑-๒๑๐๓ 
การผลิตไมผลไมยืนตน 
(สาขาเกษตรศาสตร) 

๒๕๐๑-๒๑๐๔ 
หลักการผลิตพืชไร 
(สาขาเกษตรศาสตร) 

 

๕ นายนพรัตน  พันธแสน 

๒๐๐๐-๑๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ 
(สาขากอสราง) 

๒๐๐๐-๑๓๐๒ 
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา
อาชีพในอุตสาหกรรม 
(สาขากอสราง)  

๒๐๐๐-๑๑๐๒ 
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(สาขากอสราง) 

๒๐๐๐-๑๕๐๑
คณิตศาสตรประยุกต 
(สาขากอสราง) 

 



 

 
 
 
 
 

หอง
สอบท่ี 

ชื่อ-สกุล 
เวลา 

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐น. ๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ น ๑๑.๐๐-๑๑.๕๐ น. 
๑๒.๐๐-

๑๓.๐๐ น. 
๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ น ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

๖ นางสาวดุษฎี  สารภี 

๒๐๐๐-๑๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ 
(สาขาชางยนต) 

๒๐๐๐-๑๓๐๒ 
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาฯ 
อาชีพอุตสาหกรรม 
(สาขาชางยนต) 

๒๐๐๐-๑๑๐๒ 
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(สาขาชางยนต) 
 

พั
กเ

ที่ย
ง 

๒๐๐๑-๒๐๐๑ 
คอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ 
(สาขาชางยนต) 
 

 

๗ นางสาวกรรณิกา  บุตรชาติ 

๒๐๐๐-๑๒๐๒ 
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ๒ 
(สาขาคอมพิวเตอร) 

๒๐๐๐-๑๓๐๓ 
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา 
อาชีพและบริการ 
(สาขาคอมพิวเตอร) 
 

๒๐๐๐-๑๑๐๒ 
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(สาขาคอมพิวเตอร) 
 

๒๐๐๐-๑๕๐๒ 
ทักษะอาชีพและสังคม
(สาขาคอมพิวเตอร) 
 

 


