
 
 

ค าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ท่ี........37......../2555 

เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการตวัแทนศูนยส์อบในการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ปีการศึกษา 2554 

................................................... 
 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน)ก าหนดการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียนของผูเ้รียน โดยจดัการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554       
ช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6) ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 และช่วงชั้นท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ในวนัท่ี 28-29 
กุมภาพนัธ์ 2555 ข้ึนนั้น ในการน้ีเพื่อให้การด าเนินการจดัสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2554       
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม          
และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปเป็นสารสนเทศประกอบการพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป จึงขอแต่งตั้ งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบในการจัดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554  ดงัน้ี 
 
 1.  คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 ช่วงชั้ นท่ี 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ) ปฏิบติัหนา้ท่ีวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 
 
ท่ี สนามสอบ ช่ือตวัแทนศูนยส์อบ หน่วยงาน 
1 ชุมชนประชาธิปัตยว์ทิยาคาร นางพวงเพชร  แสงส่อง สพป.ปทุมธานี เขต 2 
2 ชุมชนวดัพิชิตปิตยาราม นางสุรดา   อ่ิมพงษ ์ ผอโรงเรียนนิกรราษฏร์บ ารุงวทิย ์
3 โชคชยัรังสิต นายสมศกัด์ิ  แสงนิล ผอ.โรงเรียนหิรัญพงษอ์นุสรณ์ 
4 ทิพพากรวทิยาการ นายปานเทพ  กรรณสูตร ผอ.โรงเรียนราษฏร์สงเคราะห์วทิยา 

5 ธญัญสิทธิศิลป์ นายวรีศกัด์ิ  สังสนา ผอ.โรงเรียนวดัสระบวั 
6 ธญัวทิย ์ นายมานพ  รุ่งแกร ผอ.โรงเรียนทองพลูอุทิศ 
7 ธญัวทิยา(ตงมิ้น) นางปราณี  กรุณวงษ ์ ผอ.โรงเรียนวดัปทุมนายก 
8 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต นางวลัลภา          สายสุวรรณ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
9 ปิยวฒันศาสตร์ นายจรัส               แกว้หนองแสง ผอ.โรงเรียนแสนช่ืนปานนุกูล 

10 วดัเขียนเขต นางสาวสุธาสินี  สินสุวนิเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
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ท่ี สนามสอบ ช่ือตวัแทนศูนยส์อบ หน่วยงาน 
11 วดันาบุญ         นางอุไร                รับพร สพป.ปทุมธานี เขต 2 
12 วดัมูลจินดาราม นางสาวมนพทัธ์ วลัยเ์ครือ สพป.ปทุมธานี เขต 2 
13 วดัแสงสรรค ์ นายวชัระ             วงศป์ราชญ ์ ผอ.โรงเรียนวดัสุขบุญฑริการาม 
14 วดัอยัยกิาราม นายสุนทร  เงินมาก ผอ.โรงเรียนวดัพวงแกว้ 
15 สารสาสน์วเิทศรังสิต นายธนณฐั   ศิระวงษ ์ ผอ.โรงเรียนวดัขมุแกว้ 
16 อุดมวทิยา นายบุญลือ           บุญฤทธ์ิโรจน์ ผอ.โรงเรียนศาลาลอย 
17 ไกรลาศศึกษา นายอธิวชัร           พลูสวสัด์ิ ผอ.โรงเรียนวดันพรัตนาราม 
18 เจริญดีวทิยา นายประกอบ        ชินานุปกรณ์ ผอ.โรงเรียนวดัแจง้ล าหิน 
19 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม นางสาวอารีย ์      ไฉดิลก โรงเรียนวดัเกตุประภา 
20 ชุมชนวดัท าเลทอง นายสุภาพ      ตรีรัตน์วดี ผอ.โรงเรียนวดัสุวรรณ 
21 เตรียมบณัฑิต นายไวพจน์          แกว้นามชยั ผอ.โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ 
22 ผอ่งสุวรรณวทิยา นายนิเวศ              กุลจนัทร์ ผอ.โรงเรียนวดัประชุมราษฏร์ 
23 พระวสุิทธิวงศ ์ นายสิงหล   โรยทองค า ผอ.โรงเรียนวดัชยัมงัคลาราม 
24 พฒันาวทิยา นายกิตติภฏั           กุลจรัสอนนัต ์ ผอ.โรงเรียนกลางคลองสิบ 
25 เฟ่ืองฟ้าวทิยา นายเจริญ    ชยัสิทธ์ิ ผอ.โรงเรียนวดัธญัญะผล 
26 แยม้สะอาดรังสิต นางทิพรัตน์   คงเมือง สพป.ปทุมธานี เขต 2 
27 รวมราษฏร์สามคัคี นายธนากร   ฉนัทปราโมทย ์ ผอ.โรงเรียนวดัคลองชนั 
28 ระเบียบวทิยา นายชาลี    วฒันเขจร ผอ.โรงเรียนวดัโสภณาราม 
29 วดักลางคลองส่ี นายเชาวลิต  จงมี ผอ.โรงเรียนวดัดอนใหญ่ 
30 วดัคลองชนั นางจนัทิมา  ร่ืนสุข ผอ.โรงเรียนรวมจิตประสาท 
31 วดัประยรูธรรมาราม นายสดช่ืน           ตนัดี ผอ.โรงเรียนวดัมงคลรัตน์ 
32 วดัโพสพผลเจริญ นางปัณวรรธณ์ เดชกลา้ ผอ.โรงเรียนวดันิเทศน์ 
33 วดัลาดสนุ่น นางสาวระพีพรรณ    คณาฤทธ์ิ ผอ.โรงเรียนร่วมใจประสิทธ์ิ 
34 ศรีจิตรา นายสกล     พึ่งสกุล ผอ.โรงเรียนวดัอดิศร 
35 ชุมชนบึงบา นายธญัวทิย ์  กล ่าพลบ ผอ.โรงเรียนวดัเจริญบุญ 
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