
 

 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
  ที่    85    / 2555   

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย และบันทึกข้อมูล 
ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ในการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 
                ------------------------------------------------- 

           ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดการประเมิน    
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ขึ้น  และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย 
พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนน ลงโปรแกรม NT- ESAR   เพ่ือการประมวลผลการสอบต่อไป ในการนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม และมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไป เป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ได้ก าหนดการ
ด าเนินการตรวจในวันที่  17  มีนาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม วันที่ 18  
มีนาคม  2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธัญรัตน์  อ าเภอธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจค าตอบอัตนัยและคณะกรรมการบันทึกข้อมูล ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2554 แต่ละโรงเรียนในสังกัดสพฐ.  
ดังนี้ 

  

ที่ ชื่อโรงเรียน 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบภาษาไทย 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบคณิตศาสตร ์
กรรมการบันทึกข้อมูล 

ลงคอมพิวเตอร์ 

1. ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม น.ส.ประไพพรรณ อยู่ไพศาล น.ส กมลรัตน์  ระโหฐาน 
 

น.ส.ทศนวรรณ   แจ้งเหตุผล 
นายภาคภูมิ    นาค า 

2. วัดสระบัว  นางกนกวรรณ  สนหลักสี ่ นางสาวทพิากร  อยู่รอด น.ส. อาภารักษ์ แพเพชร 
3. วัดอัยยิการาม  นางวชัราวลัย์วัชรบูรพาชยั 

นางมนุนี  ธรรมรัตน ์
นางดวงเดือน  ภิรมย์ทอง 
นางสาวชนัดดา  ทิพย์เลิศ 

นางสาวจนัทรา  แก่นจันทร ์
นางสาวนิภา  ศิริจร 

4. วัดขุมแก้ว  น.ส.พุทธชาติ  พนัธุ์เวียง นางมาลี  เอ่ียมรัตนโยธนิ นางศิริมา  ศรีหนองบวั 
5. วัดนาบุญ  นายพรชยั  ดอกกุหลาบ นางอารีย์  ไทยประเสริฐ นายพรชยั  ดอกกุหลาบ 
6. ธัญญสิทธิศิลป์   นางสุภาพร พงษป์วโรภาส 

นางมาลีวรรณ   กิ่งก้าน 
นางรสรนิ   พันธุ์วชิาติกุล 
นางศุภรา   มสีามเสน 

นางสาวทัศนีย์  ธรรมะ 
นางสาวสุภาพร แก่นนาค า 

7. วัดมูลจินดาราม   นางประพิน เวฬวุนารักษ์ นางศศิธร  สมน้อย นางสาวสุชีรา เลิศมณีรัตน ์
นายธิติวจัน์  บุญเก้ือ 

8. วัดเขียนเขต  นางจนัทร์ยอง  ยืนยง 
นางเพรียงเพลิน  สุขสมบูรณ ์
นางวไิลลักษณ์  ขวัญสกุล 

นางวงศ์สิริ  เทพหน ู
น.ส.ณัฐชยา  อาจทวีกุล 
นางสุชีรา  ไพสาระ 

นางสาวพิกุล  ตรีศาสตร ์
นางสาววรรณา  ผิวบาง 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบภาษาไทย 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบคณิตศาสตร ์
กรรมการบันทึกข้อมูล 

ลงคอมพิวเตอร์ 

9. วัดแสงสรรค์  นางสุรีย์  ดอกไม้ 
นางศิรพรรณ  แก้วสุด 

นางทพิวรรณ  เลิศศิล 
นางพวงผกา  บุญชว่ย 

นางสาวเขมจิรา  สลีา 
นายสมชาติ  มุกดอกไม้ 

10. ทองพูลอุทิศ   นางสาวกิตติยา  แสนสีกัน นางสาวศิริมาส  แสงรักษ ์ นางสาวบุปผา  วิเศษ 
นางสาวนภาลยั  ชัยวงษา 

11. ชุมชนประชาธปิัตย์
วิทยาคาร  

นางสาววรรณา   เฟื่องฟ ู
น.ส.ทองค า   หาญชัยทวีกิจ 
น.ส.กาจน์วรุณ  พงษ์นชุ 

นางสาวนงนชุ    สูญยี่ขันธ ์
นางทวีทรัพย์    เกสรศร ี
น.ส.โชติพัชช์ญา  ธรรมมาธร 

นายวรชาต ิ รังสีธรรมปัญญา 
นางวีณา  ช านสิูงเนนิ 

12. วัดลาดสนุน่  นางทพิวรรณ์  ลาวรรณ 
นางพรสวรรค์  จันทกลิ่น 

นางสาวศิริรัตน์  เฟื่องแก้ว 
นางภคมน  โชตวิรรธน 
นางสาวศิริลักษณ์  นิ่มนชุ 

นางสาวถาวร  จินดา 
นางสาวณนิ  เจดีย์กัน 

13. วัดโพสพผลเจริญ   นางวฒัณี  เฑียรสิงห ์
.นางสายสม  คงเพช็ร์ 

นางวรรณวิมล  ตรีวรรณ 
นางวไิลวลัย์  ธรรมสุวรรณ 

นางสาวลีลาวดี  ประทิน 
นางสาวกรกนก  เตชรัตน ์

14. วัดคลองชัน   นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ ์
นางวรรณนา  ประสานพนัธุ ์

นางอักษร  ทนคง 
นางสาวกชกร  ค าแก้ว 

น.ส.พัชรินทร์    กล่อมสุริวงค ์
นายศรัณย์  สทิธิ์น้อย 

15. วัดกลางคลองสี่   นางศิริวรรณ  รอดสวัสดิ ์
 

นางสาวสุวรรณ  ธรรมโชต ิ
 

นางอัจฉรา  นิธิธีรดา 
นางสาวฉัตรชนก  พวงแก้ว 

16. วัดปัญจทายิกาวาส  นางค าจันทร์  ฝั่งสาคร นางสาวสุพัตรา  ทองสุข นายธวชัชัย  ใจบุญ 
17. วัดแจ้งล าหิน  นายอาภรณ์  บญุญวงศ ์  น.ส.กตญัชลีภรณ์  เจยีรส าราญ 

18. วัดประยูรธรรมาราม  น.ส.ภัทรีภรณ์  เปลื้องทุกข์ นางราณี  พึ่งสกุล นางสาวสิทธการย์  เทียมศรี 
19. วัดประชุมราษฎร์  นางวีณา  ปนัสนิท นางสุวิภา  บัวงาม นางนงนชุ  แก้วเก้า 
20. วัดเกตุประภา  น.ส.ชนิดาภา  พนัธบ์ุญม ี นายอนนัท์  จนัทร นางสาวแสงแข  ทองค า 
21. ชุมชนเลิศพนิิจพิทยาคม นางเพ็ญแข   ไชยเทพ นางทพิยา  เอ่ียมอ่ า นางกนกวรรณ  อยู่สุข 
22. สหราษฎร์บ ารุง นางสาวสุวรรณี  ทองแดง นางนิตยา  จันทร์ตอน นายอาทติย์  สุรางคนารักษ์ 
23. วัดธัญญะผล  นายก าพล  โพธิ์ค า นายเศกสันต์  รุ่งกะทึก นางร าไพ  เรืองทอง 
24. เจริญดีวิทยา  1.นางกฤษณา  ช้างน้อย 1.น.ส.ศศิธร  สิงหะคเชนทร ์ นางสาวสุชานนั  มีปัญญา 

25. วัดดอนใหญ่   - นายพิศิษฐ์  สาสุนทรา นางสาวสิริกร  จันทะวงษ ์
26 วัดลานนา    นายณัฐพงศ์  สายสงเคราะห ์ - นายณัฐพงศ์  สายสงเคราะห ์
27. วัดสมุหราษฎร์บ ารุง  นางธัญดา  สวุรรณดล นายสมพงษ์  ป้อมค า นายเถลิงเกียรติ ไวกย ี
28. วัดสุวรรณ  นางศรุดา  วิทยาอปุถัมภ์ นายสุเมธ  วรรณหัด นางเตือนใจ  เย็นละม่อม 
29. วัดพิรุณศาสตร์  นางเตือนใจ  อมรอรช นางจนิตนา   ค าอาจ นางสาวฤดี    คุ้มฤทธิ ์
30. กลางคลองสบิ  น.ส.อาภาภรณ ์แก้วพลงาม น.ส.วาสนา   เปรมประสงค ์ นางสาวนันทดิา  เทียนอร่าม 
31. วัดทศทิศ  นางพชัรี  องค์เพลาเพลิด นางสุนทรี  แก้วมณ ี นางสาววรางคณา  กาดิน 
32. วัดอดิศร  นางประไพ  คุ้มแก้ว นางธนิสร  ทองลักษณะวงศ ์ นายนพสิทธิ์  พุทธบรรจง 
33. ชุมชนวัดท าเลทอง  นางประเทือง  บุญมัน่ นางสุรีรัตน์  ขอพลอยกลาง นางสาวสุพัตรา  โฉมสม 
34. วัดมงคลรัตน์  นางกานดา  ศรีประมงค ์ นายเจษฎากร   ทาทอง นางสาวนุดจริน  หารหงส ์
35. วัดชัยมังคลาราม  นายสนั่น   แพทย์หมัด - นางอัมพวรรณ  เก็บกาแมน 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
กรรมการตรวจ
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กระดาษค าตอบคณิตศาสตร ์
กรรมการบันทึกข้อมูล 

ลงคอมพิวเตอร์ 

36. วัดพืชอุดม  นางฉวีวรรณ์  ลดาวิพฒัน ์ นางจนิตนา  แสงกรด นางสาวณชิาภัทร ผลเจริญ 
37. วัดนิเทศน์  นายณัฐธวัช  พลูทรัพย ์ นางปัณวรรธน์  เดชกลา้ นางสาวเบญจมาศ  เจริญสุข 
38. วัดโสภณาราม  นางพยงุมิตร   วงษ์เพ็ง - นายขวัญชัย   ทองศรี 
39. รวมราษฎร์สามัคค ี นางจิตพทัย  รุณกระโทก นางสาวสมร    ประดบัญาต ิ นายสปุระวัติ   ผลเจริญ 
40. ร่วมจิตประสาท  นางวาสนา   วุติหาสะ นางสาวอาริษา  มาระกลุ นางสาววลิาวรรณ  เครือเกาะ 
41. ร่วมใจประสิทธิ์  นางจ าเรียง  ตงลิ้ม นางจ าเรียง  ตงลิ้ม น.ส.จิรภิญญา  ชา่งประดิษฐ ์
42. วัดราษฎรบ ารุง นางสาวดอกลักษ์  วรยศ นางสาวมณฑา  ไม้ทรัพย์ นางสาวดอกลักษ์  วรยศ 
43. วัดเจริญบุญ นางสาวมยุรี  ปากด ี นายสมชาย  มีอุสาห ์ นายถวิลวงษ์  ปนิะสา 
44. วัดจุฬาจนิดาราม  นางสาวจิตรลดา  เสมแก้ว นางสาวภรณพรรษ  นวกวงค์ นางสาวหทัยรัตน์  บัวขจร 
45. หิรัญพงษ์อนุสรณ์ นางสาววรภร    ธนสมสกุล - นางสาววรภร    ธนสมสกุล 
46. วัดศรีคัคณางค์ นางฐนิรา   พฒุตาล นางนาตยา   บญุประสงค ์ นางสาวนฤมล   คุ่ยต่วน 
47. วัดสุขบุณฑริการาม นางณัฐชยา  อาจหาญ นายประจันทร์  อาชวาคม นางสุมล  อาชวาคม 
48. วัดสอนดีศรีเจริญ นางดวงพร  พงศ์จตุรพร นายประพจน์  วงศ์ปาน นายประพจน์  วงศ์ปาน 
49. วัดพวงแก้ว นางสุพรรณศรี   สุดจิตร์ นายพสิิษฐ    สุดจิตร์ นางสาวสถาพร   ภูทองก้าน 
50. นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย ์ นายสมชาย  ไตรสโมสร นายสมชาย  ไตรสโมสร นายนิมิตร     ภูมิทอง 
51. วัดศรีสโมสร นางสาววลัลภา  ใจใหญ ่ นายวฒันา  สายแสงจนัทร ์ นางรัชนี  นิ่มสุวรรณ 

นายชุติพล  เปรมเสถียร 
52. แสนจ าหนา่ยวิทยา นางเสาวณีย์   อ่วมเกต ุ - นางสาวชญานุช   ทับทิมทอง 
53. วัดปทุมนายก นายวนิัย    ชมภ ู - นางสาวศิริวรรณ  เสนา 
54. อยู่ประชานุเคราะห ์ นางสมนึก    กุลศิร ิ นางพชัรียา    เนยโอชา น.ส.กัญชภรณ ์  กาญจนวงศ ์
55. วัดนพรัตนาราม นางสาวอารยา   นลิคง นายวนิัส  สมบัติแร่ทอง นางสาวอารยา   นลิคง 
56. แสนชืน่ปานนุกูล - นายวชิัย    วัฒนพนัธ์   น.ส.;วิไลวรรณ   กาวโิล 
57. คลอง 11 ศาลาครุ นางสาวมะลิ    ชมภ ู - นางสาวอัฉราภรณ์  น้อยฉว ี
58. วัดจตุพิธวราวาส นางสาวพชัรี   บุตรวาป ี นางสาวพชัรี   บุตรวาป ี นายพฒุิพัฒน์    ปกัมพล 
59 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล  นางสาวขนษิฐา  จนัทร์เกาะ นางสาวขนษิฐา  จนัทร์เกาะ 
60 คลองสิบสาม(ผวิศรี

ราษฎร์บ ารุง) 
นางสุนนัท์   ม่วงน้อยเจริญ นางสาวยุภาภรณ์  ประไพย ์ นางสาวยุภาภรณ์  ประไพย ์

61. นิกรราษฎร์บูรณะ นางสุนทรี   หน่องพงษ ์ นางอ าพร   มิกราช นางสาวนพวรรณ  จอมยิ้ม 
62. ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา นางสาวพทิยา  บุญยเกตุ นายสุริยา    เปี่ยมสง่า นางสาวพทิยา  บุญยเกตุ 
63. ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์ นายชยพล   พุ้มแย้ม นายศราวุธ   เรืองพงษ ์ นางสาววนิดา  เทศขวัญ 
64. วัดโปรยฝน นางชุดาพนัธ์   มีอุสาห์ นางรสสุคนธ์   โหรวิชิต นายวสันต์   โคตรมงคล 
65. ชุมชนบึงบา นางสาววิมล  พันวสิุ 

นางบังอร  รัตน์พันธ ์
นายประสิทธิ์  บุดดี 
น.ส.อนุพร  วงศ์ค าจนัทร ์

นายไพโรจน์  ก้อนทอง 
นางสาวจรัสศรี  เพ็งรัศม ี

66. วัดแสงมณ ี น.ส.พิมพ์ชนก   ทองคล้าย นายชาญณรงค์   ตาละเล็ง นางสาวพิมพช์นก   ทองคล้าย 
67. ศาลาลอย นายบุญมา    ฤกษ์ชยั - นายบุญส่ง   วสิูงเล 
 



คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย มีหน้าที่หลัก คือ 
         1.ตรวจกระดาษค าตอบตามเฉลยที่ระบุอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบผลการตรวจ 
           กระดาษค าตอบได้   อย่างโปร่งใส 
        2.ด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบของนักเรียนในอัตราส่วนครู 1 คนตรวจกระดาษค าตอบนักเรียน 70     
           ฉบับ 
        3.ส่งผลคะแนนจากการตรวจกระดาษค าตอบแก่คณะกรรมการบันทึกคะแนนลงคอมพิวเตอร์ 

 
คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลัก คือ 
        1.ตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งเพ่ิมเติม 
          ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดหรือไม่มีให้ครบถ้วน พร้อมบันทึกคะแนนนักเรียน 
        2.รับกระดาษค าตอบที่ระบุคะแนนเรียบร้อยแล้ว บันทึกคะแนนลงไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนด ของ 
          โรงเรียนที่รับผิดชอบ   
        3.ด าเนินการบันทึกผลการด าเนินการลงแผ่นซีดี   มอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
          ปทุมธานี เขต 2 
 
   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ     วันที่     29    กุมภาพันธ์     พุทธศักราช     2555 
 

                         
          (นายจ ารูญ  พรมสุวรรณ) 

            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 
               
 
 
 
 
 


