
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ที ่ 78 / 2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2554 

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

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ขึ้นนั้น ในการนี้เพ่ือให้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2554  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ   ท าให้ผลการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปเป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป   จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)  ปีการศึกษา 
2554 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์  ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
ที ่ ชือ่สนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1 1.นางสาวพิมพกานต์   ศรีสร้อย บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
   2.นางสาววรินทร์ทิพย์   เหล็กเมฆ บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
  2 1.นางสาวกัลยา  อินช่วย บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
   2.นางนิตญา  ปะเศษโฐ บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
  3 1.นายอัมรินทร์   ภางาม บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
   2.นายสุรศักดิ์    ทองปลิว บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
  4 1.นายจารุวัตร    อินอ่อน บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
   2.นายอ านาจ    หน่อแก้ว บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
     
2 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 1 1. นางพรรธิภา    เจิ่งฤทธิ์  ระเบียบวิทยา 
   2.  นางสาวภิริญญา  นพข า ระเบียบวิทยา 
  2 1.  นางสาวปณิตา   พันธ์หว้า ระเบียบวิทยา 
   2.  นางสาวธารทอง  ศรีนนท์ ระเบียบวิทยา 
  3 1.  นายโอฬาริก    สุวรรณ์ ระเบียบวิทยา 
   2.  นางสาวสุมาลี  กองศักดิ์ ระเบียบวิทยา 
     
3 โรงเรียนวัดคลองชัน 1 1.นางอัมพวรรณ    ศรัณยวัตร ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางสาวรุ่งนภากร   จินดาวงษ์ ผ่องสุวรรณวิทยา 
  2 1.นางกษริน          จันทร์ดา ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางสาวกาญจนา   ไชยสะอาด ผ่องสุวรรณวิทยา 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 2 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดคลองชัน 3 1.นางปราณี         ตั้งพิพัฒน์ไพบูลย์ ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางสาวพรพรรณ ชาญชัยมิ่งมงคล ผ่องสุวรรณวิทยา 
     
4 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 1 1.นางรัตนาพร        อ่างมณี ผ่องสุวรรณวิทยา 

   2.นางสาวพรรณทิพา    อินท า ผ่องสุวรรณวิทยา 
  2 1.นางสุกัลยา          รสชุ่ม ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางปรียชาต์        ศรีสว่างวรกุล ผ่องสุวรรณวิทยา 
  3 1.นางรัชฎาวรรณ     นราเทียม ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางศิริพร        สุขพรหม ผ่องสุวรรณวิทยา 
     
5 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1 1.  นางพาฝัน    บุณยะเสน ระเบียบวิทยา 
   2.  นางสาวจุฑามาศ  เทียนงูเหลือม ระเบียบวิทยา 
     
6 โรงเรียนวัดแจ้งล าหิน 1 1.  นางสาวจรรยา    แขนสันเที๊ยะ ระเบียบวิทยา 
   2.  นางบุญรัตน์  สุวงศ์ ระเบียบวิทยา 
     
7 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 1 1.  นางสาวภณิตา  นิ่มชูชีพ พัฒนาวิทยา 
   2.  นางสาวสุชีพ  พันธุ์สมบัติ พัฒนาวิทยา 
  2 1.  นางสาวศตพร  วงษ์ปาน พัฒนาวิทยา 
   2.  นางฤดีวรรณ  ฤทธิสร พัฒนาวิทยา 
     
8 โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 1 1.  นายยุทธพงศ์  วงศ์เบญจพล ระเบียบวิทยา 
   2.  นางสาวอนงค์นุช  เหลือจันทึก ระเบียบวิทยา 
     
9 โรงเรียนวัดเกตุประภา 1 1.  นายศิวะกร  โภโสภา เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
   2.  นางสมถวิล   ชมภูเลิศ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
  2 1.  นางสาวสุภาพันธ์  ชูใจ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

   2.  นางสาววรรณา  พลอยทรัพย์ เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
     

10 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1 1.  นางสาวอรัญญา  ค าสมหมาย เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
   2.  นายนิทัศน์  แป้นอ้อย เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
  2 1.  นางสาวปัทม์นลิน  บุญผ่อง เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
   2.  นางสาวมะธิดา  ดอนสกุล เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
     
11 โรงเรียนสหราษฏร์บ ารุง 1 1.นางสาวอัมพร   พลเยี่ยม สวนอักษร 
   2.นายสาธิต   รอดอยู่ สวนอักษร 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 3 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 

12 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 1 1.  นางวิไลรัตน์  ปึ้งผลพูล วัดประยูรธรรมาราม     
   2.  นางจันแดง  ช านาญดี วัดประยูรธรรมาราม     
  2 1.  นางวิมลรัตน์  ทองเหลือ วัดประยูรธรรมาราม     
   2.  นางศณีนาท  พรหมพูล วัดประยูรธรรมาราม     
     
13 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1 1.นางสาวเกศกนก   สาริกบุตร สวนอักษร 
   2.นายดัสกร   หกลา สวนอักษร 
  2 1.นางสาวสุพรรณี       ศุภชารี ผ่องสุวรรณวิทยา 
   2.นางสาวสิริลักษณ์       สองห้อง ผ่องสุวรรณวิทยา 
  3 1.  นางกุลริสา  ณธัชพงศ์ ศรีจิตรา 
   2.  นางสาวจันทร์ธิญา  ขุมทอง ศรีจิตรา 
  4 1.  นางจันทิมา  จงยิ่งเจริญยศ ศรีจิตรา 
   2.  นางณัฐยาภรณ์  อ่ิมตระกูล ศรีจิตรา 
  5 1.  นางวรรณดี  ศรีบัวบาน ศรีจิตรา 
   2.  นางอ าไพ  เพชรสุข ศรีจิตรา 
  6 1.  นางบังอร  ชัยศรี ประสานมิตร 
   2.  นายปิยะพงษ์  ไชยเพียร ประสานมิตร 
     
14 โรงเรียนไกรลาสศึกษา 1 1.  นางสมจิตร  อุบลบาน เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
   2.  นางสาวอุบล  จันคุ้ม เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
  2 1.  นางสาวศริญญา  พิชัยช่วง เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
   2.  นางสาวปนัดดา  พันธ์ศรี เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
     

15 โรงเรียนศรีจิตรา 1 1.  นายธีรพงษ์  พรมมาวัน วัดโพสพผลเจริญ      
   2.  นางสาวกรกนก  เตชรัตน์ วัดโพสพผลเจริญ      
  2 1.  นายยุทธชัย  อินทรวงศ์   วัดโพสพผลเจริญ      
   2.  นางเพชรรัตน์  ศรีมี วัดโพสพผลเจริญ      
  3 1.  นางวัฒณี  เฑียรสิงห์ วัดโพสพผลเจริญ      
   2.  นายพุทธา  ศรีเนตร วัดโพสพผลเจริญ      
     
16 โรงเรียนสวนอักษร 1 1.  นางพรนิภา  โตเล็ก วัดประชุมราษฎร์ 
   2.  นางเบญจวรรณ  สุดมิตร วัดประชุมราษฎร์ 
  2 1.  นางสาวสุวรรณี  ทองแดง สหราษฎร์บ ารุง 
   2.  นางนิตยา  จันทร์ตอน สหราษฎร์บ ารุง 
     

 
 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 4 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 

17 โรงเรียนประสานมิตร 1 1.  นายธวัชชัย  ใจบุญ วัดปัญจทายิกาวาส         
   2.  นายวรพงศ์  ผิวอ่อน วัดปัญจทายิกาวาส         
     
18 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 1 1.  นางมณีจันทร์  สมคะเณ เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
   2.  นายชูชัย  เหมือนละม้าย เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 
     
19 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1 1.  นายเฉลิมวงค์  สังข์สุวรรณ วัดคลองชัน          
   2.  นางกชกร  ค าแก้ว วัดคลองชัน          
  2 1.  นางวรรณนา  ประสานพันธุ์ วัดคลองชัน          
   2.  นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์ วัดคลองชัน          
  3 1.  นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย วัดคลองชัน          
   2.  น.ส.พิมพ์ประภา  บุญประเสริฐ วัดคลองชัน          
  4 1.  นางวรุณพร  รัตนโท วัดกลางคลองสี่ 
   2.  นายธนกร  พุมมาลา วัดกลางคลองสี่ 
  5 1.  นางสาวศิริรัตน์  เรืองสมบัติ วัดกลางคลองสี่ 
   2.  นางสาวสุภาภรณ์  พานเงิน วัดกลางคลองสี่ 
  6 1.  นางเพ็ญจันทร์  สินชู วัดกลางคลองสี่ 
   2.  นางสาวจิตรา  ปรางศร วัดกลางคลองสี่ 
  7 1.  นายเศรษฐพล  บัวงาม วัดแจ้งล าหิน 
   2.  นายทนงค์  อินราช วัดแจ้งล าหิน 
     
20 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1 1.  นางสาวศิริลักษณ์  นิ่มนุช วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางณิน  เจดีย์กัน วัดลาดสนุ่น         
  2 1.  นางสาวศิริรัตน์  เฟื่องแก้ว วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางสาวอุไรวรรณ  จิตรัตน์ วัดลาดสนุ่น         
  3 1.  นางทิพวรรณ์  ลาวรรณ วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางบังอร  ศรีสวัสดิ์ วัดลาดสนุ่น         
  4 1.  นางสุรีพร  พลเจริญ วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางสาวชุติมา  ทองมาก วัดลาดสนุ่น         
21 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 1 1.  นางสาวสุนารี  ชื่อจรูญ วัดเกตุประภา 
   2.  นายอนันท์  จันทร วัดเกตุประภา 
  2 1.  นางสิรินทรา  ยอดแสง วัดเกตุประภา 
   2.  นางสาวชนิดาภา  พันธุ์บญุมี วัดเกตุประภา 
  3 1.  นางสาววรรณ์นิษา  อ่อนท่าลาด ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
   2.  นางสาวรณกร  พานิชย์ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 5 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 

 โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา 4 1.  นางวิมลมาศ  พงษ์ชนะ  ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
   2.  นางกัณตภรณ์  พุ่มพวง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
     
22 โรงเรียนเตรยีมบณัฑิต (บริบรูณศ์ิลป์

ศึกษา) 
1 1.  นางสาวพรหมพร  อุณหนันทน์ ไกรลาศศึกษา 

  2.  นางกรองทอง  หว้ามุข ไกรลาศศึกษา 
  2 1.  นางสมพร  จินวรรณ ไกรลาศศึกษา 
   2.  นางยุวดี  ธีรวุฒิ ไกรลาศศึกษา 
  3 1. นางชญานันท์   โชติกาญจนมณี วงศ์ไพฑูรย์วิทยา 
   2. นางเบญจวรรณ    ภู่พยอม วงศ์ไพฑูรย์วิทยา 

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

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่   29   กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2555 
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