
 
 

ค าสั่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ท่ี...40...../2555 

เร่ืองแต่งตั้งครูพานกัเรียนไปสอบยงัสนามสอบในการจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET)  ปีการศึกษา 2554 

................................................... 
 ด้วยสถาบนัทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดการด าเนินการประเมินผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยจดัการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)          
ปีการศึกษา 2554 ช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6) ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 และช่วงชั้นท่ี 3 
(มธัยมศึกษาปีท่ี 3) ในวนัท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ 2555 ข้ึนนั้น ในการน้ีเพื่อให้การด าเนินการจดัสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2554 ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ  สทศ.จึงก าหนดให้สถานศึกษาท่ี
มีนกัเรียนในระดบัชั้นท่ีจดัสอบ จ านวนนอ้ยกวา่ 100 คนไปสอบยงัสนามสอบใกลเ้คียง จึงขอแต่งตั้งครู
พานักเรียนไปสอบยังสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้ นพื้นฐาน (O-NET)                  
ปีการศึกษา 2554  ดงัน้ี 

1. ช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6 ) ปฏิบติัหนา้ท่ีวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 
ท่ี โรงเรียน ครูพานกัเรียนไปสอบยงัสนามสอบ สนามสอบ 
1 กลางคลองสิบ (13 คน) นางนงคราญ     อรรถานิธิ ชุมชนวดัท าเลทอง 
2 วดัทศทิศ (15 คน) นายปราโมทย ์    แกว้มณี ชุมชนวดัท าเลทอง 
3 วดัพิรุณศาสตร์ (21 คน) นายอาจกิจ      อมรอรช ชุมชนวดัท าเลทอง 
4 วดัลานนา (11 คน) นางพิมพร     อินทฤทธ์ิ ชุมชนวดัท าเลทอง 
5 วดัสมุหราษฏร์บ ารุง (21 คน) นางมณฑิณี      ยอดอุบล ชุมชนวดัท าเลทอง 
6 วดัสุวรรณ (24 คน) นายพงษท์อง    พุม่ระยา้ ชุมชนวดัท าเลทอง 
7 วดัอดิศร (5 คน) นางธนิสร           ทองลกัษณะวงศ ์ ชุมชนวดัท าเลทอง 
8 กานตบ์ดี (4คน) นายสายตะวนั   โสพสิงห์ วดัอยัยกิาราม 
9 จุฑารัตน์วทิยา  (21 คน) นายปิยพงศ ์       ทุมดี วดัอยัยกิาราม 

10 วดัขมุแกว้ (19 คน) นางสาวพุทธชาติ    พนัธ์ุเวยีง วดัอยัยกิาราม 
11 วดัสระบวั (30 คน) นางปราณีต       รังสิต วดัอยัยกิาราม 
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ท่ี โรงเรียน ครูพานกัเรียนไปสอบยงัสนามสอบ สนามสอบ 
12 แกว้สวา่งวทิยา  (27 คน) นายปราชญ ์    แกว้สวา่ง ทิพพากรวทิยาการ 
13 บรรจบรักษ ์(43 คน) 1.นางสาวจงกลณี  ฮานาฟี ทิพพากรวทิยาการ 

  2.นายอ านาจ   อินทโลหิต  
14 วนิษา (9 คน) นางสาวรัชนี    แกว้พลงาม ทิพพากรวทิยาการ 
15 คลอง 11 ศาลาครุ  (7 คน) นางสาวมะลิ   ชมพ ู ชุมชนบึงบา 
16 คลองสิบสาม (31 คน) นางสาวศิริวรรณ  อ่ิมอ าไพย ์ ชุมชนบึงบา 
17 ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์ 1.นายกฤษณชยั   จนัทศร ชุมชนบึงบา 

 (43 คน) 2.นายศราวธุ        เรืองพงษ์  
18 นิกรราษฏร์บ ารุงวทิย ์(7 คน) นายนิมิตร     ภูมิทอง ชุมชนบึงบา 
19 นิกรราษฏร์บูรณะ(12 คน) นางสาวสุพตัรา    เลิศฤทธ์ิเรืองสิน ชุมชนบึงบา 
20 ราษฏร์สงเคราะห์วทิยา(16คน) นายสุริยา    เป่ียมสง่า ชุมชนบึงบา 
21 วดัจตุพิธวราวาส (16 คน) นายนิพฒัน์     ประมวลสุข ชุมชนบึงบา 
22 วดัจุฬาจินดาราม(15 คน) นางสาวพรนภสั  นวกวงศ ์ ชุมชนบึงบา 
23 วดัเจริญบุญ(17 คน) นางสาวมยรีุ    ปากดี ชุมชนบึงบา 
24 วดัธรรมราษฏร์เจริญผล(8คน) นางสาวขนิษฐา  จนัทร์เกาะ ชุมชนบึงบา 
25 วดันพรัตนาราม(7 คน) นายนรุติชยั     เกิดบุญ ชุมชนบึงบา 
26 วดัปทุมนายก(14 คน) นายชลิต     มงักร ชุมชนบึงบา 
27 วดัโปรยฝน (15 คน) นางรสสุคน    โหรวชิิต ชุมชนบึงบา 
28 วดัพวงแกว้ (29 คน) นายพิทกัษ ์   ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา ชุมชนบึงบา 
29 วดัราษฏรบ ารุง (32 คน) นายสมนึก      สร้อยระยา้ ชุมชนบึงบา 
30 วดัศรีคคัณางค ์(24 คน) นางภคั   เช่ียวชูศกัด์ิ ชุมชนบึงบา 
31 วดัศรีสโมสร (27 คน) นายวรีภทัร     ภู่อุณฒโร ชุมชนบึงบา 
32 วดัสอนดีศรีเจริญ (22 คน) นายประพจน์   วงศป์าน ชุมชนบึงบา 
33 วดัสุขบุญฑริการาม (8 คน) นายประจนัทร์   อาชวาคม ชุมชนบึงบา 
34 วดัแสงมณี (20 คน) นายกิตติ     ปิตะศก ชุมชนบึงบา 
35 ศาลาลอย (6 คน)  นายบุญมา     ฤกษช์ยั ชุมชนบึงบา 
36 แสนจ าหน่ายวทิยา (3 คน) นางสาวประคอง  แสนจ าหน่าย ชุมชนบึงบา 
37 แสนช่ืนปานนุกลู (9 คน) นายวชิยั     วฒันพนัธ์ ชุมชนบึงบา 
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ท่ี โรงเรียน ครูพานกัเรียนไปสอบยงัสนามสอบ สนามสอบ 
38 หิรัญพงษอ์นุสรณ์ (2 คน) นางสาววรภร   ธนสมสกุล ชุมชนบึงบา 
39 อยูป่ระชานุเคราะห์ (14 คน) นายพิชยั      เสมอใจ ชุมชนบึงบา 
40 คอมมูนิตา้ อินคอนโทรล(16) นางสาวสุพฒันา  ด ารงกิจพฒันกุล พระวสุิทธิวงส์ 
41 มูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ27 นางดวงรัตน์      ฟักสมบูรณ์ พระวสุิทธิวงส์ 
42 ทองพลูอุทิศ (55คน) 1.นายพินิษฐา     บุญจริง ชุมชนประชาธิปัตย ์

  2.นางลลิตา       ทองค า  
43 บา้นวงัทองวฒันา (7 คน) นางสาวเจริญรัตน์    แท่นทอง บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
44 ประสานมิตร(33 คน) นางสาวโชติกา     ผดุงพงษ ์ บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
45 สวนอกัษร (33 คน) นางสาวยาใจ     ตนัติสุโชติ บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
46 ร่วมจิตประสาท (16 คน) นางสาววลิาวรรณ    เครือเกาะ รวมราษฏร์สามคัคี 
47 ร่วมใจประสิทธ์ิ (14 คน) นายสุเทพ       อาสนเสวตร์ รวมราษฏร์สามคัคี 
48 วดัชยัมงัคลาราม (13 คน) นายวราชิต      มุยค า รวมราษฏร์สามคัคี 
49 วดันิเทศ (10 คน) นางอ านวยพร    งามสวย รวมราษฏร์สามคัคี 
50 วดัพืชอุดม (15 คน) นางมะลิ   มีสน รวมราษฏร์สามคัคี 
51 วดัมงคลรัตน์ (27  คน) นายกรกว ี   ศรีกุล รวมราษฏร์สามคัคี 
52 วดัโสภณาราม (16 คน) นางสุพตัรา   ป่ันสุ่น รวมราษฏร์สามคัคี 
53 รังสฤษฎ์ิสองภาษา (12 คน) นายนครินทร์     ภูมิลา ธญัวทิย ์
54 รัตนโกสินทร์-รังสิต (27 คน) นางสาวโสภิศ    พุทธะกะ ธญัวทิย ์
55 วงศไ์พฑูรยว์ทิยา (11 คน) นางนิภา      ศรีสมุทร ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
56 วดัเกตุประภา (27 คน) นายวโิรจน์     หมายสุข ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
57 วดัแจง้ล าหิน (19 คน) นายสุนนัท ์  นนกระแซง ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
58 วดัประชุมราษฏร์ (40 คน) 1.นางสุพิชญฌ์าน์ พรกาศศรีนุ ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

  2.นางสาวนงนุช     แกว้เกา้  
59 สหราษฏร์บ ารุง (32 คน) นางสาวจนัทรา  ดิษฐนา ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
60 วดัดอนใหญ่ (42 คน) 1.นางภทัราพร   พงษโ์พธ์ิ เจริญดีวทิยา 

  2.นายพิสิษฐ ์ สาสุนทรา  
61 วดัธญัญะผล (41 คน) 1.นางสุนนัทา ตรีทิพยศิ์ริศีล เจริญดีวทิยา 

  2.นายสมหวงั  มุรธาพร  
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