
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 
ที ่ 77 / 2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2554 

........................................................... 
ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดด าเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ขึ้นนั้น ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2554  ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ   ท าให้ผล
การประเมินมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปเป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป   จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  ปีการศึกษา 
2554 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ  ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
1 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปติยาราม 1 1.  นางสาวสุวารี  อิงครัตนชัยรัตน์ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
   2.  น.ส. พิไลลักษณ์  บริบูรณ์สกุลสุข ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
  2 1.  นางศรีจันทร์  สิทธิ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
   2.  นางสาวเพ็ญจันทร์  คูกิติรัตน์ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
  3 1.  นางสาวยุวดี  ประภาสะวตั ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
   2.  นางรัชฎาภรณ์  เกษแก้ว ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
     
2 โรงเรียนวัดสระบัว 1 1.  นายเที่ยง  เซ็งแซ่ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
   2.  นางสาวรัตนา  ศิวุบณย์ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
     
3 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1 1.นายจตุพร   พรหมรินทร์ ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นางสาวจันทนา   ธรรมสฤษดิ์ ปิยวัฒนศาสตร์ 
  2 1.นางจิดาภา   เรืองศิลป์ประเสริฐ ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นายพลวัต   ทองรอด ปิยวัฒนศาสตร์ 
  3 1.นางสาวชมภู   ทิพย์ประเสริฐ ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นายสมบัติ   คงกันจะ ปิยวัฒนศาสตร์ 
  4 1.นางสาวเยาวดี   กีรติธเนศกุล ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นายนพรัตน์   อนุสนธิ์ ปิยวัฒนศาสตร์ 
     

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 2 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
4 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 1 1.  นางสาววัลด์วิศ   บุญเข็ม กานต์บดี 
   2.  นางวารุณี  พรเลิศ กานต์บดี 
     
5 โรงเรียนวัดนาบุญ 1 1.  นางสาวสิริยาภรณ์  สุพันธ์ จุฑารัตน์วิทยา 
   2.  นางสาวสาวิตรี  เอี่ยมสอ้าง จุฑารัตน์วิทยา 
  2 1.นางคณิสา   รักชาติ บ้านวังทองวัฒนา 
   2.นางจุฬาลักษณ์       จิตระฉาย บ้านวังทองวัฒนา 
     
6 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1 1.  นางสาวนวพร  กุลชนะจิระ ธัญวิทย์ 
   2.  นายจ ารัตน์   ดอกพวง ธัญวิทย์ 
  2 1.  นายเอกสิทธิ์   วงศ์มิตรแท้ ธัญวิทย์ 
   2.  นางสาวมาลีวัลย์  หอมหวาน ธัญวิทย์ 
  3 1.  นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ก้านพลูกลาง ธัญวิทย์ 
   2.  นางสาวอารีย์  กิจอนันต์ ธัญวิทย์ 
  4 1.  นางสาวฐิตินันท์  บันลือ สีวล ี
   2.  นางวิมล  มีสมวิทย์ สีวล ี
  5 1.  นางสาวสุภากร  งามระลึก บรรจบรักษ์ 
   2.  นางดารุณีวรรณ  บุตรค า บรรจบรักษ์ 
  6 1.นางสาวศุภากร     งามระลึก บรรจบรักษ์ 
   2.นางระพีพัฒน์    โยวะราช บรรจบรักษ์ 
     
7 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1 1.  นางเนาวรัตน์  แก้วสว่าง แก้วสว่างวิทยา 
   2.  นางนิตยา  เส็งวงษ์ แก้วสว่างวิทยา 
  2 1.  นางสาวโสพิศ  พุทธกะ รัตนโกสินทร์-รังสิต 
   2.  นางสาววรรนิภา  สุขสมกิจ รัตนโกสินทร์-รังสิต 
     
8 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 1.  นางจินดา  สลีสองสม โชคชัยรังสิต 
   2.  นางศิริกุล  สุขโข โชคชัยรังสิต 
  2 1.  นางสาวชญาดา  หนูวงษ์ โชคชัยรังสิต 
   2.  นางสาวนิตยา  อักษรสิทธิ์ โชคชัยรังสิต 
  3 1.  นางสมหมาย  พวงจ าปี ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นายครรชิต  ขอเจือจาง ทิพพากรวิทยาการ 
  4 1.  นางกชพรรณ  หมื่นเทพ ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นายสุพจน์  ดวงแก้ว ทิพพากรวิทยาการ 
  5 1.  นายมณเทียน  จุ้ยแตง ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นางสาวนัฌอนันศ์  ไวชลิขิต ทิพพากรวิทยาการ 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 3 
 

ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดเขียนเขต 6 1.  นายสิทธิศักดิ์  สุทธง ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นางอรพรรณ  เชยชม ทิพพากรวิทยาการ 
  7 1.  นางสาวจันทิมา  วงศ์ษา วนิษา  
   2.  นางสาวเปรมยุดา  ครองก่ า  วนิษา  
     
9 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1 1.  นางสาวศิริพร  รัทธิวรรณ  โชคชัยรังสิต 
   2.  นางสุมานนท์  มุริจันทร์ โชคชัยรังสิต 
  2 1.  นางเกสร  สิริเวชชะพันธ์ โชคชัยรังสิต 
   2.  นางสาวสุภาวดี  กาฬอินทร์ โชคชัยรังสิต 
  3 1.  นางสาววรรณภา  พ่อค้า โชคชัยรังสิต 
   2.  นางสาวศศิวสนา  ศรีพุทธชาติ โชคชัยรังสิต 
  4 1.  นางสาวชมพูนุท  ต่วนทัพ โชคชัยรังสิต 
   2.  นางสาวอโณทัย  เล็กแข็ง โชคชัยรังสิต 
     
10 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 1 1.  นางสาวเกษกนก  เพ่ิมสุข โชคชัยรังสิต 
   2.  นายกฤศณัฎฐ์  เฉลิมพงษ์ โชคชัยรังสิต 
  2 1.  นางสาวรชาดา  ธนศรีสุพรรณ โชคชัยรังสิต 
   2.  นายวิจิตร  ชายทุ่ย โชคชัยรังสิต 
     
11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์

วิทยาคาร 
1 1.  นายอดุลย์  ศิริเกตุ อุดมวิทยา 

  2.  นายภานุพงษ์  ตระกูลกิจเจริญ อุดมวิทยา 
  2 1.  นางการุณรัตน์  ภูมิทอง อุดมวิทยา 
   2.  นางสาวเพชรจรินทร์  วงเวียน อุดมวิทยา 
  3 1.  นางสาวสุชิน  ส าราญรมย์ อุดมวิทยา 
   2.  นางสาวมันจนา  อ้นเงิน อุดมวิทยา 
 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์

วิทยาคาร 
4 1.  นางสมหมาย  พุ่มพวง อุดมวิทยา 

  2.  นายวีระพงษ์  ชูจันทร์ อุดมวิทยา 
  5 1.  นายธีระยุทธ  พุ่มพวง อุดมวิทยา 
   2.  นายประวิทย์  แก้วฉิมพลี อุดมวิทยา 
  6 1.  นางสาววลัยภรณ์  หงส์วิไล อุดมวิทยา 
   2.  นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข อุดมวิทยา 
     
12 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 1 1.นายพรศักดิ์  พันธ์ประสงค์ ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นายเอกพันธ์   พยัคฆ์ภูมิภักดี ปิยวัฒนศาสตร์ 

 
 
 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 4 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 

13 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 1 1.  นายทวี  เครือจันทร์ วัดอัยยิการาม 
   2.  นางสาวสุวรรณา  นิลสนธ ิ วัดอัยยิการาม 
  2 1.  นางสาวชนัดดา  ทิพย์เลิศ   วัดอัยยิการาม 
   2.  นางมุนนี  ธรรมรัตน์ วัดอัยยิการาม 
  3 1.  นางสาวสุพัตรา  กลับวงษ์ วัดอัยยิการาม 
   2.  นายโพธิ์ชัย  ค าแสน วัดอัยยิการาม 
  4 1.  นายสิทธิโชค  คล่องณรงค์ วัดอัยยิการาม 
   2.  นางสาวปิยะมาศ  รอดรัตน์ วัดอัยยิการาม 
  5 1.นางสาวดาวไสว    โม่งปราณีต รังสฤษฏ์สองภาษา 
   2.นายวิชิต   ค าสุโพธิ ์ รังสฤษฏ์สองภาษา 
  6 1.  นางสาวดาวพระศุกร์  ศรีสว่าง ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
   2.  นางยุพิน  คุณาพรพิพัฒน์กิจ ธัญวิทยา (ตงมิ้น) 
     
14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 1 1.  นางประพิน  เวฬุวนารักษ์ วัดมูลจินดาราม 
   2.  นางศศิธร    สมน้อย วัดมูลจินดาราม 

     

15 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 1 1.นางสาวธยานี   จันดาศรี วัดมูลจินดาราม 
   2.นายมานิตย์   เขียวงาม วัดมูลจินดาราม 

     
16 โรงเรียนอุดมวิทยา 1 1.  นางทวีทรัพย์   เกสรศรี ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นายนิสิต  สารเนต ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

  2 1.  นางวีณา  ช านิสูงเนิน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นางสาววรรณา  เฟ่ืองฟู ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

  3 1.  นางสาวโชติพัชช์ญา  ธรรมมาธร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นางสาวทองค า  หาญชัยทวีกิจ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

  4 1.  นางสาวนงนุช  สูญยี่ขันธ ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นางสาวกาจน์วรุณ  พงษ์นุช ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

  5 1.  นางสาวจรัญญา  ทุมพร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นางสาวมณทิชา  เยี่ยมวัฒนาพร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

  6 1.  นางสุทธิษา  สุคนธชาติ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

   2.  นางสาวจริยา  จันทร์เต็ม ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 

     
17 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 1 1.  นางเพรียงเพลิน  สุขสมบูรณ์ วัดเขียนเขต     
   2.  นางวงศ์สิริ  เทพหนู วัดเขียนเขต     
  2 1.  นางสาวแพรรัตน์  ภูมิสาขา วัดเขียนเขต     
   2.  นางสาวณัฐชยา  อาจทวีกุล วัดเขียนเขต     

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 5 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 3 1.  นางสาวพิกุล  ตรีศาสตร์ วัดเขียนเขต     
   2.  นางสาววาสนา  ผวิบาง วัดเขียนเขต     
  4 1.  นายศรัณย์  วงกลด วัดเขียนเขต     
   2.  นายพิภพ  มุลเมืองแสน วัดเขียนเขต     
     
18 โรงเรียนวนิษา 1 1.  นางวิไลลักษณ์  ขวัญสกุล วัดเขียนเขต     

   2.  นางสุชีรา  ศรีบุญเรือง วัดเขียนเขต     
     
19 โรงเรียนกานต์บดี 1 1.  นางลมัย  แจ้งสว่าง วัดขุมแก้ว          
   2.  นายวิจัย  ประกอบผล วัดขุมแก้ว          
     
20 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 1 1.  นางศุภรา  มีสามเสน ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นางสุภาพร  พงษ์ปวโรภาส ธัญญสิทธิศิลป์ 
  2 1.  นางสาวทัศนีย์  ธรรมะ ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นางสุภาพร  แก่นนาค า ธัญญสิทธิศิลป์ 
     
21 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 1 1.  นายพรชัย  ดอกกุหลาบ วัดนาบุญ 
   2.  นายกฤษณพล  อ่ าจิตร วัดนาบุญ 
     
22 โรงเรียนธัญวิทย์ 1 1.  นายอนุสิทธิ์  สุทธิสงค์ ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นางมาลีวรรณ  กิ่งก้าน ธัญญสิทธิศิลป์ 
  2 1.  นางสาวลินดา   ถามุลตรี ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นายจรัญ  แข็งธัญกิจ  ธัญญสิทธิศิลป์ 
  3 1.  นางประดารัตน์  สุขนาวี ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นางสาวณัฐกานต์  ทองสุวรรณ ธัญญสิทธิศิลป์ 
     
23 โรงเรียนสีวล ี 1 1.  นางอารมณ์  ศรีทับทิม ธัญญสิทธิศิลป์ 
   2.  นายสมยศ  ขันธสะอาด ธัญญสิทธิศิลป์ 
     
24 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1 1.  นางสาวประไพพรรณ   อยู่ไพศาล ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

   2.  นางจรัสกร      พ่วงจินดา ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

  2 1.  นางวิรัชนี      ไตรธาตรี ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

   2.  นางนงนุช     เจริญจันทร ์ ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

  3 1.  นางสาวกมลรัตน์    ระโหฐาน ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

   2.  นางสาวศันสนีย์      ทองค า ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 

  4 1.  นางกนกวรรณ  สนหลักสี่ วัดสระบัว 
   2.  นางสาวสใบทิพย์  สถิตย์ วัดสระบัว 
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ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 5 1.นางสาวสุชาวดี    มณีขาว ปิยวัฒนศาสตร์ 
   2.นางสาวอรดา  เวลาดี ปิยวัฒนศาสตร์ 
     
25 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 1 1.  นางอารีย์  ไทยประเสริฐ วัดนาบุญ 
   2.  นางอุไรวรรณ  เจียมทอง วัดนาบุญ 
     
26 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1 1.  นางสาวธนภัสสรณ์  จันทร์สุคนธ์ วัดแสงสรรค์ 
   2.  ว่าที่ ร.ต.หญิงยุวดี  เกตุแก้ว วัดแสงสรรค์ 
  2 1.  นางสาวสุริยา  อุทิศผล วัดแสงสรรค์ 
   2.  นางด ารงค์  เจียรนันท์ วัดแสงสรรค์ 
     
 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 3 1.  นางสาวอัมพร  จักรกรวย วัดแสงสรรค์ 
   2.  นางสุกาญจน์ดา  สมนาม วัดแสงสรรค์ 
  4 1.  นางศิรพรรณ  แก้วสุด วัดแสงสรรค์ 
   2.  นายชาญณรงค์สุข  ศรีแก้ว วัดแสงสรรค์ 
  5 1.  นางสุชาดา  วัชโรทยาน ทองพูลอุทิศ 
   2.  นางสาวนภาลัย  ชัยวงษา ทองพูลอุทิศ 
  6 1.  นางทัศนีย์  ตุ้มลังกา ทองพูลอุทิศ 
   2.  นางสาวสุรินทร์  ไชยมงคล ทองพูลอุทิศ 
  7 1.  นางสุชีรา  ไพสาระ วัดเขียนเขต     
   2.  นางจริญทิพย์  ไวสูงเนิน วัดเขียนเขต     
  8 1.  นางสาวพรโสพิศ  อวยชัย วัดเขียนเขต     
   2.  นางสาวหัสนี อโนทัยเรืองรอง วัดเขียนเขต     
     

 
มีหน้าที่หลัก คือ   
 1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบตามระเบียบฯ คู่มือการจัดสอบให้
เข้าใจ 
 2. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือกรรมการประจ าสถานศึกษา ตามก าหนดเวลา และให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ       
ในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบและจัดส่งพร้อมซองกระดาษค าตอบ 
 3. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริ เวณใกล้ เคียงเ พ่ือให้การส อบเป็นไป             
อย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
 4. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นตามคู่มือการจัดสอบฯ  มี
ความยุติธรรมและโปร่งใส 
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่   29   กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2555 
 
 

                          
         (นายจ ารูญ   พรมสุวรรณ) 

                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 


