
ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.6 
สอบวนัศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

เวลา 15.30 – 17.00 น. 
 

ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(161) ม.6/1 เข้าสอบ 35 คน นายพิสิฐชัย       เรืองนุน่  
2(169) ม.6/2 เข้าสอบ 24 คน นางสาวประภาภรณ ์  แชม่ชื่น  
3(163) ม.6/3 เข้าสอบ 31 คน นายอุทัย           สิงหแ์ก้ว  
4(162) ม.6/4 เข้าสอบ 43 คน นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร  
5(157) ม.6/5 เข้าสอบ 45 คน นางมานติา     เจริญองอาจ  
6(158) ม.6/6 เข้าสอบ 43 คน นายปัณทตั     จ าปากุล  
7(159) ม.6/7 เข้าสอบ 44 คน นางสาวสมพิศ   เอี่ยมสวุรรณ  
8(436) ม.6/8 เข้าสอบ 47 คน นางสาวกุลญานิษฐ์  อ่อนนวม  

รวม  312 คน 
 
 
 

ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.4 
สอบวนัศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 

เวลา 15.30 – 17.00 น. 
 

ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(139) ม.4/1 เข้าสอบ 35 คน นางสาวกรรณ์ษฌา   คุม้ทอง  
2(145) ม.4/3 เข้าสอบ 27 คน นางสาวจิรา     บุญรักษ ์  
3(149) ม.4/4 เข้าสอบ 40 คน นางนิตยา   นาโควงษ ์  
4(112) ม.4/8 เข้าสอบ 37 คน 

   ม.4/5 เข้าสอบ 4  คน 
นายดนัย    ขันทอง  

5(113) ม.4/9 เข้าสอบ 30  คน 
ม.4/5 เข้าสอบ 10 คน 

นางสาวพิมพ์ณพัต   ทรัพย์พล  

6(116) ม.4/7  เข้าสอบ 38 คน นางสาวกญัญ์ณพัชญ ์  สุขพงษ์ศร ี  
7(435) ม.4/8 เข้าสอบ 39 คน นายรัชชานนท์   ชว่งทอง  

รวม    260   คน 
 
 
 
 



 
ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.5 

สอบวนัอังคารที ่21 สิงหาคม 2561 
เวลา 16.00 – 17.30 น. 

 
ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(152) ม.5/1เข้าสอบ 36 คน นางสมจติร ์  นิรมิตรนรุักษ ์  
2(168) ม.5/2 เข้าสอบ 30 คน นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์  
3(149) ม.5/3 เข้าสอบ 33 คน นายสงดั    นาคสงิห ์  
4(422) ม.5/4 เข้าสอบ 43 คน นายอภิชัย     จิตรไพศาล  
5(423) ม.5/5 เข้าสอบ 46 คน นายดนัย     ขนัทอง  
6(424) ม.5/6 เข้าสอบ 43 คน นางสาวกรรณ์ษฌา   คุม้ทอง  
7(425) ม.5/7 เข้าสอบ 46 คน นางสาวกุลญานิษฐ์   อ่อนนวม  
8(162) ม.5/8 เข้าสอบ 43 คน นางมานติา   เจริญองอาจ  

รวม 320  คน 
 
 
 

ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.3 
สอบวนัอังคารที ่21 สิงหาคม 2561 

เวลา 16.00 – 17.30 น. 
 

ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(154) ม.3/1 เข้าสอบ 39 คน นางจิระประภา    จันทร์ศร ี  
2(155) ม.3/2 เข้าสอบ 39 คน นางพัชรนิทร ์      พุทธลีลาศ  
3(156) ม.3/3 เข้าสอบ 39 คน นางสาวปภัสรา    ตาสขุ  
4(157) ม.3/5 เข้าสอบ 49 คน นางสาวกัลยา      ทานกระโทก  
5(158) ม.3/6 เข้าสอบ 50 คน นางสาวปญัจนีย์   โอคะพันธ ์  
6(159) ม.3/9  เข้าสอบ 50 คน นางสาวอารีรตัน ์  ศรีกะชา  
7(147) ม.3/8 เข้าสอบ 2 คน 

ม.3/10 เข้าสอบ 10 คน 
นางสาวพิมพ์ณพัต    ทรัพย์พล  

รวม  273   คน 
 
 
 
 



 
ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.1 

สอบวนัพฤหัสบดีที ่23 สิงหาคม 2561 
เวลา 15.30 – 17.00 น. 

 
ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(546) ม.1/1 เข้าสอบ 36 คน นางสมจติร ์  นิรมิตรนรุักษ ์  
2(545) ม.1/2 เข้าสอบ 36 คน นางสาวอารีรตัน ์  ศรีกะชา  
3(544) ม.1/3 เข้าสอบ 36 คน นางพัชรนิทร ์   พุทธลีลาศ  
4(543) ม.1/5 เข้าสอบ 40 คน นางสาวกรรณ์ษฌา   คุม้ทอง  
5(541) ม.1/6 เข้าสอบ 40 คน นางสาวปภัสรา    ตาสขุ  
6(533) ม.1/7 เข้าสอบ 34 คน นางสาวปญัจนีย์   โอคะพันธ ์  
7(534) ม.1/8 เข้าสอบ 41 คน นางจิระประภา   จนัทรศ์ร ี  
8(535) ม.1/9 เข้าสอบ 42 คน นายพิสิฐชัย    เรืองนุ่น  
9(536) ม.1/10 เข้าสอบ 39 คน นายดนัย   ขนัทอง  

รวม  344  คน 
 
 
 

ตารางห้องสอบแขง่ขนัความสามารถทางคณติศาสตร ์ระดับชั้น ม.2 
สอบวนัพฤหัสบดีที ่23 สิงหาคม 2561 

เวลา 15.30 – 17.00 น. 
 

ห้องที ่ ชั้น – จ านวน กรรมการคุมสอบ หมายเหต ุ
1(443) ม.2/1 เข้าสอบ  คน นางสาวกัลยา  ทานกระโทก  
2(444) ม.2/2 เข้าสอบ  คน นายอภิชัย      จติรไพศาล  
3(445) ม.2/3 เข้าสอบ  คน นายสงดั     นาคสิงห ์  
4(442) ม.2/5 เข้าสอบ  คน นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์  
5(432) ม.2/6 เข้าสอบ   คน นางมานติา     เจริญองอาจ  

รวม    260   คน 
 
 
 
 
 
 


