
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ที ่  79 / 2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2554 

........................................................... 
ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการด 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 ของโรงเรียนในกลุม่เครือข่ายพลังครูพัฒนา ดังนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดธัญญะผล 1 1.  นางสุธาทิพย์  ตรีศร วัดสุวรรณ 

   2.  นางกัลยา  ระดมเล็ก วัดสุวรรณ 

  2 1.  นางสาวนุชนาถ  ผลไม้ เจริญดีวิทยา 

   2.  นางวรรณา  อินทน้ าเงิน เจริญดีวิทยา 

     
     
2 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1 1.  นายก าพล  โพธิ์ค า วัดธัญญะผล          
   2.  นางฐิตาภรณ์  จันทร์แสง วัดธัญญะผล          
  2 1.  นางรัตนาภรณ์  ขุนทองแก้ว วัดดอนใหญ่ 
   2.  นางสุนัน  หวานชิต วัดดอนใหญ่ 
     
3 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1 1.  นางจารุณี  ภู่พรายงาม เจริญดีวิทยา 

   2.  นางธัณย์จิรา  เย็นละม่อม เจริญดีวิทยา 

  2 1.  นางจินตนา  เรืองดิษฐ์ วัดธัญญะผล          
   2.  นางสุมาลี  ค าภา วัดธัญญะผล          
     
4  โรงเรียนวัดลานนา 1 1.  นายอังศุธร  จุ้ยเจริญ วัดดอนใหญ่ 
   2.  นางสาวจันทรา  แจ้งแสงทอง วัดดอนใหญ่ 

 

 

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 2 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
5 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์ 1 1. นายณัฐพงศ์  สายสงเคราะห์ วัดลานนา    
   2. นางพิสมัย   ศุภวัฒน์ วัดลานนา    
     
6 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1 1.  นางเรวดี  สาระยิ่ง วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 

   2.  นางปราณี  คงสวัสดิ์ วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 

     
7 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1 1.  นางธิติพร  จิตตรง มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 
   2.  นางพิมลวรรณ    วรยศ มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 
     
8 โรงเรียนกลางคลองสิบ 1 1.นางนิภารัตน์    บุญยืน คอมมูนิต้าอินคอนโทรล 
   2.นางชนิดา    เฮืองฮุง คอมมูนิต้าอินคอนโทรล 
     
9 โรงเรียนวัดทศทิศ 1 1.  นางสาวถิรนุช  ข าวงษ์ พระวิสุทธิวงส์ 
   2.  นางสาวอารีย์  อินทโชติ พระวิสุทธิวงส์ 
     

10 โรงเรียนวัดอดิศร 1 1.  นางสาวกิริยา  ช่างปั้น พระวิสุทธิวงศ์ 
   2.  นางพเยาว์  วงษ์น้อย พระวิสุทธิวงศ์ 
     

11 โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง 1 1.  นายศักดิ์ดา  สดชื่น พระวิสุทธิวงส์ 
   2.  นางจารุ  ทองนพรัตน์ พระวิสุทธิวงส์ 
     

12 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทรล 1 1.  นางนงค์คราญ  อรรถานิธิ กลางคลองสิบ 
   2.  นางจิตรลดา  สุทธิภักดี กลางคลองสิบ 
     

13 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1 1.  นายเดชอุดม  สมบูรณ์ วัดทศทิศ 
   2.  นางสาวปวีณา  สายด้วง วัดทศทิศ 
  2 1.  นางธนิสร  ทองลักษณะวงศ์ วัดอดิศร 
   2.  นางประไพ  คุ้มแก้ว วัดอดิศร 
  3 1.  นางสมหมาย  คุ้มนุช ชุมชนวัดท าเลทอง 
   2.  นางกัญญาพัชร  จิตสถิ่น ชุมชนวัดท าเลทอง 
     

14 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 1 1.  นางเตือนใจ  อมรอรช วัดพิรุณศาสตร์ 
   2.  นางจิตรลดา  โชติกาญจนมณี วัดพิรุณศาสตร์ 
     

 

 

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 3 
 
มีหน้าที่หลัก คือ   

1. ศึกษาบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบตามระเบียบฯ คู่มือการจัดสอบให้
เข้าใจ 

2. รับ-ส่งแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและเอกสารเกี่ยวกับการสอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือกรรมการประจ าสถานศึกษา ตามก าหนดเวลา และให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อ       
ในบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบและจัดส่งพร้อมซองกระดาษค าตอบ 
 3. ดูแลความเรียบร้อยของห้องสอบและบริ เวณใกล้ เคียงเ พ่ือให้การสอบเป็นไป             
อย่างยุติธรรมและโปร่งใส 
 4. ก ากับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นตามคู่มือการจัดสอบฯ  มี
ความยุติธรรมและโปร่งใส 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  29    กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2555 
 
 
 

                              
        (นายจ ารูญ   พรมสุวรรณ) 

                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 


