
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ที ่ 84 /2555 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2554    

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

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่ 8 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 ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.และสังกัดเอกชน ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
1 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1 1.  นายสุรวุท   สุดตาซ้าย ระเบียบวิทยา 
   2.  นายบุญญฤทธิ์  ภาวะภูตานนท์ ระเบียบวิทยา 
  2 1.  นายประเสริฐ   เสาร์สมยา ระเบียบวิทยา 
   2.  นางทิพย์วดี   สระทองเปลี่ยน ระเบียบวิทยา 
  3 1.  นายไพวรรณ์   ยอดเจริญ ระเบียบวิทยา 
   2.  นางนภัสวรรณ   ยะปะเพ ระเบียบวิทยา 
  4 1.  นางสาวเฉิดฉันท ์  อนุกูล ระเบียบวิทยา 
   2.  นายชัยณรงค์   เปลี่ยนพิจารณ์ ระเบียบวิทยา 
     
2 โรงเรียนวัดคลองชัน 1 1.  นางสาวนภวรรณ  แซ่โง้ว เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 

   2.  นายศรายุทธ  บุญชู เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 

  2 1.  นางสาวทัศนีย์  สร้างนานอก เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 

   2.  นายอนุโลม  ค าลาด เตรียมบัณฑิต(บริบรูณศ์ิลป์ศึกษา) 

     
3 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1 1.  นางสาวธนัญญา  อุปริรัตน์ วัดคลองชัน          
   2.  นางจิรวรรณ  สุภานันท ์ วัดคลองชัน          
  2 1.  นางศรียา  แก้วมณี วัดคลองชัน          
   2.  นางรัตนทิพย์  รุจิโมระ วัดคลองชัน          

 

 

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 2 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
4 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1 1.  นางสาวอนงค์พร  เอกจ านงค์ ระเบียบวิทยา 
   2.  นายสุพัฒนา   สารศรี  ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
  2 1. นางฉวีวรรณ  จัดชู ระเบียบวิทยา 
   2.นายเอกลักษณ์  อ่อนส าลี ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
     
5 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1 1.  นางดวงฤทัย  รัตนคุณากร วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางลัดดาวัลย์  จีนสอาด วัดลาดสนุ่น         
  2 1.  นางเทพินทร์  ชอบบัว วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางสาวเพชรลดา  คงเรียงศรี วัดลาดสนุ่น         
  3 1.  นางมาลี  ขันทแพทย์ วัดลาดสนุ่น         
   2.  นางสาวนาตยา  ศรีมันตะ วัดลาดสนุ่น         
  4 1.  นางภัญญดา  รักษาเมือง วัดลาดสนุ่น         
   2.  นายเปล่งสูรย์  พละกาบ วัดลาดสนุ่น         
  5 1.  นายสรายุทธ  ทุมเชื้อ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
   2.  นายวีระศักดิ์  เมืองคง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
     
6 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์

ศิลป์ศึกษา) 
1 1.  นายสุวิทย์  สอนชัยภูมิ วัดปัญจทายิกาวาส         

  2.  นางสาวสุพัตรา  ทองสุข วัดปัญจทายิกาวาส         
  2 1.  นายประเสริฐ  อ่อนน้อม วัดปัญจทายิกาวาส         
   2.  นางสาวศรัญญา  น้อยพิมาย วัดปัญจทายิกาวาส         
     
7 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1 1.  นางไพเราะ  ท าพนา พระวิสุทธิวงศ์ 
   2.  นางปาริฉัตร  นาสมบูรณ์ พระวิสุทธิวงศ์ 
     
8 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1 1.  นางสาวสุณิสา  พิมพ์พันธ์ วัดชัยมังคลาราม 
   2.  น.ส.ลัดดาวรรณ  กลิ่นเจรญิ วัดชัยมังคลาราม 
  2 1.  นางสาวจิราภรณ์  กลางลาด ชุมชนวัดท าเลทอง 
   2.  น.ส.บุญญกิจ  ตั้งวัชรพรไพบูลย์ ชุมชนวัดท าเลทอง 
 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 3 1.  นายปราโมทย์  แก้วมณี วัดทศทิศ 
   2.  นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร วัดทศทิศ 
     
9 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง 1 1.  นางสาวอ านวยพร  จันทร์ไพศรี วัดพิรุณศาสตร์ 
   2.  นางสาววัฒนา  ช้างเผือก วัดพิรุณศาสตร์ 
     

10 โรงเรียนวัดสุวรรณ 1 1.  นายนิพนธ์  โตกุล วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 
   2.  นายสมพงษ์  ป้อมค า วัดสมุหราษฎร์บ ารุง 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 3 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
11 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1 1.  นางพวงทอง   พุ่มระย้า วัดสุวรรณ 
   2.  นางวริยดา  ทองสว่าง วัดสุวรรณ 
     

12 โรงเรียนวัดทศทิศ 1 1.  นายวุฒิพงษ์  ทับเพ็ชร พระวิสุทธิวงส์ 
   2.  นางศิริพร  สุนทร พระวิสุทธิวงส์ 
     

13 โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง 1 1.  นายพิเชษฐ์  ม่วงสอน พระวิสุทธิวงส์ 
   2.  นายฉัตรมงคล  ลิ้มแดงสกุล พระวิสุทธิวงส์ 
     

14 โรงเรียนวัดราษฎรบ ารุง 1 1. นายสุวิทย์   ทับสน วัดศรีสโมสร 
   2. นายอนุชา   ภาผล วัดศรีสโมสร 
     

15 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 1 1. นายวัฒนา  สายแสงจันทร์ วัดศรีสโมสร 
   2. นางกรองกาญจน์  ศรีโนนยาง วัดศรีสโมสร 
     

16 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1 1.  นางละเอียด  บุญค า วัดจุฬาจินดาราม 
   2.  นางสาวหทันรัตน์  บัวขจร วัดจุฬาจินดาราม 
  2 1.  นายสนั่น  พรมเสน วัดราษฎรบ ารุง 
   2.  นางเปรมฤดี  พรมเสน วัดราษฎรบ ารุง 
     

17 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1 1.  นางสีนวล  เนตรเขมา ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์      
   2.  นางสาวจินตนา  ซื่อสัตย์ ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์      

18 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 1 1.  นายบุญเสริม เสมอใจ อยู่ประชานุเคราะห์ 
   2.  นางสาวดาริน  ฮกซุ่นเฮง อยู่ประชานุเคราะห์ 
     

19 โรงเรียนชุมชนประชานิกร 
อ านวยเวทย์ 

1 1.  นางอัมพร  ประภาสะวัต วัดจตุพิธวราวาส 
  2.  นายกริชนรินทร์  สิงคหเวหล วัดจตุพิธวราวาส 
     

20 โรงเรียนวัดเขียนเขต 1 1.  นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายชาติกล้า  ภารเวช สารสาสน์วิเทศรังสิต 
  2 1.  นายกิตติพงษ์  พัชรพงศ์พรรณ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นางสาวชุติภัทร   เผ่าพันธุ์ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
  3 1.  นายสุเมธ  วุฒิบัญชร สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายนนทกานต์  แก้วโพนงาม สารสาสน์วิเทศรังสิต 
  4 1.  นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายศุภสิทธิ์  ศุภทาภรณ์ สารสาสน์วิเทศรังสิต 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 4 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนวัดเขียนเขต 5 1.  นางสาวนิมิตทอง  ชูปัญญา สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายธนะชัย  เย็นอุทก สารสาสน์วิเทศรังสิต 
  6 1.  นายจรัญ  อนันต์ศิริ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายเกรียงศักดิ์  เอ่ียมสุรโชติ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
  7 1.  นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
   2.  นายสุเมธ  ศรีเกตุ สารสาสน์วิเทศรังสิต 
     

21 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 1 1. นางสาวอุษา   น้อยสนิท ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
   2. นางสาวทศนวรรณ  แจ้งเหตุผล ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  2 1. นางสาวอุบลวรรณ โชติยเวชวัฒน์ ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
   2.นางศรีไพล   เกสร ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  3 1.นางวัชรินทร์   ดีที่สุด ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
   2.นายภาคภูมิ   นาค า ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
       

22 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1 1.  นางสาวนุชนาถ  บุญประเสริฐ ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นายอาทิตย์  สายเนตร ทิพพากรวิทยาการ 
  2 1.  นางสาวเกศศิรินทร์  มั่งจิตร ์ ทิพพากรวิทยาการ 
   2.  นายเศกศักดิ์  รุ่งเรือง ทิพพากรวิทยาการ 
  3 1.  นางสาวขวัญจิต  น้อมน าทรัพย์ อุดมวิทยา 
   2.  นายชัยพงษ์  โอภาส อุดมวิทยา 
     

23 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์
วิทยาคาร 

1 1.  นางวนิดา   มีทรัพย์ วัดแสงสรรค์ 
  2.  นางนิทิวดี  พารอด วัดแสงสรรค์ 
  2 1.  นางสาวขนิษฐา  ฤทธิ์วราภรณ์ อุดมวิทยา 
   2.  นายเลิศศักดิ์  ภัทรศิริเมธากุล อุดมวิทยา 
  3 1.  นายณัฐธร  ขจรค า อุดมวิทยา 
   2.  นางสาวเยาวภา  ธรรมจัตุรัส อุดมวิทยา 
  4 1.  นางสาวล าไย  สุระพิน อุดมวิทยา 
   2.  นางสาวศรัณยา  ศรีใส อุดมวิทยา 
  5 1.นายจีรายุ     โหมดตาด บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

   2.นายจารุวัตร   อินอ่อน บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

  6 1.นายศุภกฤตธิพงษ์   อาษาธง บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

   2.นายจักรพันธ์    เขียนเอ่ียม บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

  7 1.  นายสายตะวัน  โธพสิงห ์ กานต์บดี 
   2.  นางสาวไพรินทร์  มาริษา กานต์บดี 

 

 



ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  NT 5 
ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
24 โรงเรียนอุดมวิทยา 1 1.  นายราชินทร์  ศิริผลา ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นางพัชมณ  กัลยาศิลปิน ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  2 1.  นางจ าลองลักษณ์  สุจริตจันทร์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นางอุไรวรรณ  คงจรูญ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  3 1.  นางจงกลนี  ธรรมบ ารุง ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นางสาวจรัญญา  ทุมพร ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  4 1.  นางสาววิชุตา  บุณยะตุลานนท์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นายสราวุธ  อรรถกฤษณ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  5 1.  นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นายชวลิต  แช่มเจริญ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
  6 1.  นางสาวบุปผา  พละกุล ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นางสาววรรณา  วรรธนะบูรณ ์ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
     

25 โรงเรียนกานต์บดี 1 1.  นางสาวประภาพร  ค าภูเวียง ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
   2.  นางสาวสิริรัตน์  สังสุทธ ิ ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
     

26 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1 1.  นางศุจินธรา  ชนะรส วัดมูลจินดาราม 
   2.  นางสาวบัวพันธ์  เสาร์ค า วัดมูลจินดาราม 
  2 1.  นางสาวเกศรินทร์  เภาทอง วัดมูลจินดาราม 
   2.  นางสาวดารารักษ์  สูงศิริยศ วัดมูลจินดาราม 
  3 1.  นายธงชัย  เสนคราม วัดมูลจินดาราม 
   2.  นายเศรษฐวิทย์  ดาราศร วัดมูลจินดาราม 
  4 1.  นางสาวอริศรา  บัวเจริญ วัดอัยยิการาม 
   2.  นายอมรพันธ์  ชูผล วัดอัยยิการาม 
  5 1.  นางสาวณัฐกฤตา  ขันแก้ว วัดอัยยิการาม 
   2.  นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน วัดอัยยิการาม 
     

27 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1 1.  นางเสาวภา  สุรเวช วัดเขียนเขต     
   2.  นายนภชล  ฤกษ์วิร ี วัดเขียนเขต     
  2 1.  นางสาวกาญจนา  ปาค าสี วัดเขียนเขต     
   2.  นายสุชาติ  ชสูติ วัดเขียนเขต     
  3 1.  นางสุมาลี  รามฤทธิ์ วัดเขียนเขต     
   2.  นางสาวอัจฉรา  ปทุมวรรณ วัดเขียนเขต     
  4 1.  นายปิยวุฒิ  ปัญญาพี่ วัดเขียนเขต     
   2.  นางชุติมา  เดชจรัสศรี วัดเขียนเขต     
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ที ่ ชื่อสนามสอบ ห้องที่ ชื่อกรรมการคุมสอบ โรงเรียน 
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 5 1.  นายนพพร  ชัยยนต์ วัดเขียนเขต     
   2.  นายประสิทธิ์  มะลิล า วัดเขียนเขต     
  6 1.  นางสาวกมลทิพย์  ลิมาภิรักษ์ วัดเขียนเขต     
   2.  นางสาวนิภาภรณ์  โนนคล้อ วัดเขียนเขต     
  7 1.  นางสุทธิกาญน ์   ดิษฐระหาญ วัดเขียนเขต     
   2.  นายกรวี  ผมหอม วัดเขียนเขต     
     

28 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 1 1.นายสมใจ   โพธิ ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
   2.นางปรัดา   คุ้มภัย ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
     

29 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1 1.นางศรัญญา   เฒ่าสีสุรราช ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
   2.นายสุนทร   พูลประเสริฐ ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
  2 1.นายสิทธิ์ดิธร   เสนีวงค ์ จุฑารัตน์วิทยา 
   2.นางสาวฟ้าทิพย์   บุดดาวงษ์ วัดอัยยิการาม 
  3 1.นายปิยพงษ์   ทุมดี จุฑารัตน์วิทยา 
     

30 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 1 1.  นายเสน่ห์ พารอด วัดแสงสรรค์ 
   2.  นางอารีย์  เชี่ยวสิทธิไชย วัดแสงสรรค์ 
  2 1.  นางคนึง  พูลสวัสดิ์ วัดแสงสรรค์ 
   2.  นางจรา  เจียมกมล วัดแสงสรรค์ 
     

31 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 1 1.  นายรังสรรค์  วังสาร อุดมวิทยา 
   2.  นางสาววนิดา  ศรีหงส ์ อุดมวิทยา 
  2 1.  นายวิสณุ   นันส์จัทร ์ อุดมวิทยา 
   2.  นายบัณฑิต  สีอ่อน อุดมวิทยา 

 
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             
มีความยุติธรรมและโปร่งใส 
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 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ  วันที่   29   กุมภาพันธ์    พ.ศ.   2555 
 

  
     (นายจ ารูญ   พรมสุวรรณ) 

            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 


