
                                                                     
 

  ค าส่ังส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  ที่ ......42...... / 2555 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ ระดับสนามสอบ 
                -------------------------------------------------- 

 ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนของผู้ เรียน โดยจดัการทดสอบทางการศกึษาศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2554        
ขึน้  และก าหนดโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบในการด าเนินการทดสอบช่วงชัน้ท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 6) ในวนัท่ี 27 
กุมภาพนัธ์ 2555  จ านวน 35 สนามสอบ และช่วงชัน้ท่ี 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) ในวนัท่ี 28-29 กุมภาพนัธ์ 2555 
จ านวน 19 สนามสอบนัน้ ในการนีเ้พ่ือให้การด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน ปี 2554                
ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม         
และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปเป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษาตอ่ไป จงึขอแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินการทดสอบในแตล่ะสนามสอบ ดงันี ้
  

1. ชว่งชัน้ท่ี 2  (ประถมศกึษาปีท่ี 6) ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555  จ านวน 35 สนามสอบ 

 
     1.1 สนามสอบอ าเภอธญับรีุ 
 

ที ่   ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
1 ชมุชนประชาธิปัตย์พิทยาคาร นายบญัชา จนัทร์รักษา นางวรงค์พร   ทองในธรรม นางอไุรวรรณ  แก้วบาง นายก าพล   แสงจนัทร์ 

 (9 ห้องสอบ)  นางเนตรชนก   ยอดเชียงค า   

   นางสาววิรมณ   แม้นชยัภมิู   
2 ทิพพากรวิทยา นส.ทศันีย์ ทิพย์คงคา นางศิริรัตน์  ฉายินท ุ นางวิมลรัตน์   อาจละออ นายสมนกึ   บตุรแก้ว 
 (6 ห้องสอบ)  นายสิทธิพล   ทิพย์คงคา   

3 ธญัวิทย์ นางภควดี  ธนารุ่งโรจน์ นางสาวอารีย์   กิจอนนัต์ นางสาวนพวรรณ   วงศ์วิชยัวฒัน์ - 
 (4 ห้องสอบ)     

4 บริบรูณ์ศิลป์รังสติ นางธนพร         ศรีมาทา นายจกัรพนัธ์   เขียนเอ่ียม นางแสงสรีุย์    หลกัทรัพย์ นางสชุีลา     มิลินทากาศ 

 (7 ห้องสอบ)  นางสาวอารีย์   สทุธิด ี   
5 วดัเขยีนเขต นายจเร   ทองลกัษณ์ศิริ นางสาวปราณี  ดวงจนัทร์ นางสวุลี  นิรมานสกลุพงศ์ สภุาพร  พร้อมเพรียง 

 (9 ห้องสอบ)  นางสวุล ี นิรมานสกลุพงศ์   
   นางชตุิมา  คงสืบ   

6 วดัมลูจินดาราม (2 ห้องสอบ) นายประเสริฐ นิลนวลอบุล  นายพนัธ์ศกัดิ์   เสริฐศิริกลุ  
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ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
7 วดัแสงสรรค์ (5 ห้องสอบ) นายอดุม     โพธิน าแสง นางดวงพร     ถีรสวสัดิ์ นางดวงพร     ถีรสวสัดิ์ นางสาวนฤมล   ด้วงสอ 

8 อดุมวิทยา (10 ห้องสอบ) นางพนูทรัพย์  พว่งนาคพนัธุ์ นายกฤษฎา  บญุญะสิทธ์ิ นางประภา  จนัทร์วิจิตร์ 1.นางแสงเทียน  วงษ์ชาล ี

   ปิยวรรณ   คงคะจนัทร์  2.นายองัคาร  วงษ์ศรีแก้ว 

   นางประภา  จนัทร์วิจิตร์   
9 ชมุชนวดัพิชิตปิตยาราม นายทรงวฒุิ  สขุนาวี นางยพุิน  น้อยพนัธุ์ นางยพุิน  น้อยพนัธุ์  
 (4 ห้องสอบ)     

10 โชคชยัรังสติ(4 ห้องสอบ) นายอดุม          ปัจจะมลู นางณิชากานต์  โชติรัตน์ นางณชัชา     บญุสทุธิวงษ์  
   นางณชัชา     บญุสทุธิวงษ์   

11 ธญัญสทิธิศิลป์ (7 ห้องสอบ) นางพนัธ์ทิวา  จางคพิเชียร นายวิบลูย์รัตน์  มาเดช นายวิบลูย์รัตน์  มาเดช นายมนญู   ธนศูิลป์ 
   นางลกัขณา      สงัสนา   

12 ธญัวิทยา(ตงมิน้) (5 ห้องสอบ) นางบญุเอือ้ เกียรติสมชาย นางสพุตัรา    กีรติวฒิุ นายพิภพ      ลิม้ตระกลู นายกรุณา          บศุยพนัธุ์ 

13 ปิยวฒันศาสตร์ (7 ห้องสอบ) ปิยนาถ   เกียรติสมชาย ดวงใจ   บวัประดษิฐ์ ปิโยรส เกียรติสมชาย นางสาวสกุลัยา   ไชยชิน 

   นางสาววริศรา   ธรรมศิริ   

14 วดันาบญุ (2 ห้องสอบ) นายประดิษฐ์  ปาเลย์  นางสขุฤทยั   รุจิวิทยกลุ  

15 วดัอยัยิการาม (7 ห้องสอบ) นายสอาด     น้อยพนัธุ์ นางเพ็ญจนัทร์   ก้อนทอง นางล าเจียก  ฉินนะโสต นางสาวร าพงึ     ไกรถาวร 

   นางบณัฑิตาภรณ์  ศรีค าภา   

16 สารสาสน์วิเทศรังสติ นางภริูตา   ธนจิรโชติ นางนิตยา  พานมุาส นางเรวดี   ศิลปวศิาล นางสาวจิตตานนัท์ ศรเตโช 

 (8 ห้องสอบ)  นางพิกลุวรรณ  คลอ่งแคลว่   

 
     1.2 สนามสอบอ าเภอล าลกูกา 
 

ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
1 ไกรลาศศกึษา (2 ห้องสอบ) นางอรวิไล     สวา่งค า  นางทศันย์ี   ยุ้นพนัธ์  

2 เจริญดวีิทยา (6 ห้องสอบ) นายวีระ     ร่ืนสขุ นายมานดั   เหล็งนุ้ย นางสาวศรีทอง   ทองเจริญ นายหวงัมะลิ   ทบัมิน 

   นางอมัพรรณศรี   สจุินพรัม   
3 ชมุชนเลศิพินิจพิทยาคม นายวิชยั   ภูพ่รายงาม นางฐาปณิต     สมคัรกิจ นางชตุิมา      ใจใหญ่ นายส าราญ    มาเจริญ 
 (6 ห้องสอบ)     

4 ชมุชนวดัท าเลทอง อรรถสทิธ์ิ เนตรทิพวลัย์ นางล าเลียบ    เจริญสมบตัิ นางสาวสมรรัตน์   ค าผลศิริ 1 
 (6 ห้องสอบ)     

5 เตรียมบณัฑิต (4 ห้องสอบ) นางสาวรัชนี      คงดี นางสาวภาวิดา    เปียทอง นางสาวภาวิดา    เปียทอง  
6 พระวิสทุธิวงศ์  (5 ห้องสอบ) นางสาวล าไพ     เนืองพลี นางสาวราตรี      ศรีสขุ นางสาวราตรี      ศรีสขุ นายไชยวฒุิ   จิมพา 
7 ผอ่งสวุรรณวิทยา  นางสาวปดิวรัดานวลเขียว นายก าจาย    ช า้เกต ุ นายก าจาย    ช า้เกต ุ  
 (11 ห้องสอบ)  นายสมสขุ     สคุนธ์  นางพรทิพย์     เจริญสตัย์ 

   นางไพรินทร์ จนัทมงคลเลิศ  นางสาวทิพวรรณ  ปานรักษ์ 
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ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
8 พฒันาวิทยา (2 ห้องสอบ) นางเกยรู   ตถัยาธิคม นางศภุลกัษณ์  เครือครุฑ นางศภุลกัษณ์  เครือครุฑ  

9 เฟ่ืองฟ้าวิทยา (2 ห้องสอบ) ประธานเสนีวงศ์ณ อยธุยา นายวีรชาติ     ออมสิน นางน า้ผึง้    นาคมา  

10 แย้มสอาดรังสติ นางศภุลกัษณ์        ชเูดช นางควรพิศ         เขียวแก้ว นางควรพิศ        เขียวแก้ว นายธงชยั        สขุขมุ 

 (8 ห้องสอบ)  นางรัชนี              ไชยเสน   

11 รวมราษฏร์สามคัคี นางไลลา      ร่ืนสขุ นางสาวอิสระ   วนัหมดั นางสาวอิสระ   วนัหมดั นายวิชยั     ฉายแสง 

 (5 ห้องสอบ)  นางสาวสมร   ประดบัญาต ิ   

   นางจินตนา    วนัทอง   

12 ระเบียบวิทยา เรืออากาศโทชโลทยั ช่ืนวิทยา กาญจนา   พร้อมประดิษฐ์ กาญจนา   พร้อมประดิษฐ์ นางสาวสมฤทยั  แสงมา 

 (9 ห้องสอบ)  นางสาววิภา จนัทร์ประเสริฐ   

   นางจนัทร์สา แสงมา   

13 วดักลางคลองสี ่(3 ห้องสอบ) นายมงักร    แจ่มประเสริฐ นายพรศิลป์   ศรีเรืองไร นางอจัฉรา นิธิธีรดา  

14 วดัคลองชนั  (4 ห้องสอบ) นายธนากร ฉนัทปราโมทย์ นายนิพนธ์  เป้าประจ าเมือง นางอภสันนัท์   ศิริจนัทร์โท  

15 วดัประยรูธรรมาราม (3 ห้อง) นางสวุรรณา     ทองเกต ุ นายปลืม้จิตร์     ทองเล็ก นางชตุิกาญจน์   บญุสขุ  

16 วดัโพสพผลเจริญ นายบญัชา   ช านาญคิด นางสมบรูณ์  ข าบญุ นางสมบรูณ์  ข าบญุ  

 (4 ห้องสอบ)     

17 วดัลาดสนุน่ (6 ห้องสอบ) นายถวิล  เกลีย้งสอาด นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต นางสดุาพร  สิงห์สขุ นางมะณี  เทียงปา 

   นางนงนภสั  ชีวะกลินศกัดิ ์   

18 ศรีจิตรา (5 ห้องสอบ) ปัณณรัตน์  ป้องประภา นางสาวสรีุย์ญาป้องประภา นางสาวสรีุย์ญาป้องประภา นางเพ็ญศรี   อยูส่ าราญ 

 
1.3 สนามสอบอ าเภอหนองเสือ 

 
ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
1 ชมุชนบงึบา นายเนตร  รอดประชา นางสาวพชัรา     มากโฉม บุญเรียม จนัทรวรนนัทวิช นางสาวประไพ  บญุเพ็ง 

 (17 ห้องสอบ)  นายนิรุทธ์ิ         สขุเจริญ  นายบญุเลศิ  แก้วดวง 

   นางบงัอร          รัตนพนัธ์   
   นางสาวเกศินี   ยอดแก้ว   
   นายจกัรวธุ        สขุผลิน   
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 2. ชว่งชัน้ท่ี 3  (มธัยมศกึษาปีท่ี 3) ในวนัท่ี 28-29 กมุภาพนัธ์ 2555  จ านวน 19 สนามสอบ 
     2.1 สนามสอบอ าเภอธญับรีุ 
 

ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
1 ชมุชนประชาธิปัตย์พิทยาคาร นายบญัชา จนัทร์รักษา นางวรงค์พร   ทองในธรรม นางวีรวลัย์   จิตร์เพ่ิม  นายปัญญา   เปร่ียมสินธุ์ 

 (6 ห้องสอบ)  นางเนตรชนก   ยอดเชียงค า   
2 ทิพพากรวิทยา (3 ห้องสอบ) นส.ทศันีย์ ทิพย์คงคา นางประภาพรรณ   ทพิย์คงคา นางวิมลรัตน์   อาจละออ - 
3 บริบรูณ์ศิลป์รังสติ(3ห้องสอบ) นางธนพร         ศรีมาทา นางสาวธนพนัธ์    จฑุาขนัธ์ นางวีระยา       จนัทร์อุน่ - 
4 วดัเขยีนเขต นายจเร   ทองลกัษณ์ศิริ นางณภคั  สขุพินิจ นางณภคั  สุขพินิจ นางสาวพอฤทยั  เกล็ดเงิน 

 (8 ห้องสอบ)  นางนิลบุล  จนัทร   

5 วดัมลูจินดาราม(3 ห้องสอบ) นายประเสริฐ นิลนวลอบุล นายทรงพล       เวียงวิวฒัน์ นายพนัธ์ศกัดิ์   เสริฐศิริกลุ  
      

6 วดัแสงสรรค์ (3 ห้องสอบ) นายอดุม     โพธิน าแสง นางอไุร       กองนาค นางอุไร       กองนาค - 
7 อดุมวิทยา (9 ห้องสอบ) นางพนูทรัพย์  พว่งนาคพนัธุ์ นายกฤษฎา  บญุญะสิทธ์ิ นายกฤษฎา  บญุญะสิทธ์ิ นางสวุรรณา   กิจต ิ

   ปิยวรรณ   คงคะจนัทร์   
   นายฉัตร  เจนชยั   

8 ชมุชนวดัพิชิตปิตยาราม นายทรงวฒุิ  สขุนาวี นางวชัรินทร์  ดีที่สดุ นางวชัรินทร์  ดีท่ีสุด นายอดิศกัดิ์    บวัเลีย้ง 

 (5 ห้องสอบ)     
9 วดัอยัยิการาม (7 ห้องสอบ) นายสอาด     น้อยพนัธุ์ นางสมุามาลย์    ศิริจร นางล าเจียก  ฉินนะโสต นายถวิล   กิจเจา 
   นางบณัฑิตาภรณ์  ศรีค าภา   

10 สารสาสน์วิเทศรังสติ นางภริูตา   ธนจิรโชติ นางสดุฤทยั   พิสทุธ์ิ นางเรวดี   ศิลปวิศาล ไพรินทร์   รินทร์ผนั 
 (8 ห้องสอบ)  วิรงรอง  รัชตะนาวิน   

 
     2.2 สนามสอบอ าเภอล าลกูกา 
 

ที่    ช่ือสนามสอบ(จ านวนห้องสอบ) หวัหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ผู้ประสานงาน นกัการภารโรง 
1 ชมุชนเลศิพินิจพิทยาคม นายวิชยั   ภูพ่รายงาม นางฐาปณิต     สมคัรกิจ ศรีเวียง   เต่าสุวรรณ นายวิรศกัด์ิ    เมืองคง 

 (5 ห้องสอบ)     

2 ชมุชนวดัท าเลทอง อรรถสทิธ์ิ เนตรทิพวลัย์ นางมะลิวลัย ์  สมคะเนย ์ นายบณัฑรู  สายสงเคราะห์  
 (4 ห้องสอบ)     

3 เตรียมบณัฑิต (3 ห้องสอบ) นางสาวรัชนี      คงดี นางสาวสุพรรณี     ชยัผนั นางสาวสพุรรณี     ชยัผนั  
4 พระวิสทุธิวงศ์  (4 ห้องสอบ) นางสาวล าไพ     เนืองพล ี นางสุชีวี    พนัธ์ุครุฑ นางสุชีวี    พนัธ์ุครุฑ  
5 แย้มสะอาดรังสติ (2 ห้องสอบ) นางศภุลกัษณ์        ชเูดช  นางรัชนี            ไชยเสน  
6 ระเบียบวิทยา เรืออากาศโทชโลทยั ช่ืนวิทยา นางวิรัช   ไชยเขตต์ นางวิรัช   ไชยเขตต ์ นางศรีสดุา     ยมนา 
 (8 ห้องสอบ)  นางสาวรุ้งนภา     ชื่นวิทยา   



ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554      5 

 

นายเฉลิมพร ศรีจินดา 


