
 

 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

  ที่  86  / 2555    
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย และบันทึกข้อมูล 

ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ในการประเมินคุณภาพการศกึษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 

--------------------------- 
 ด้วยส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดการ
ประเมิน    คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ขึ้น  และก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ด าเนินการตรวจ
กระดาษค าตอบอัตนัย พร้อมทั้งบันทึกผลคะแนน ลงโปรแกรม NT-ESAR  เพ่ือการประมวลผลการสอบ
ต่อไป ในการนี้เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2554 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  เป็นไป ด้วยความ
เรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไป เป็น
สารสนเทศประกอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ได้ก าหนดการด าเนินการตรวจในวันที่  17  มีนาคม 2555  เวลา 08.30-
16.30 น. และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมวันที่  18  มีนาคม  2555  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนธัญรัตน์  อ าเภอธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจค าตอบอัตนัยและคณะกรรมการบันทึกข้อมูล ที่สังกัดโรงเรียน
เอกชน ในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา  2554 
แต่ละโรงเรียน ดังนี้ 

  

ที่ ชื่อโรงเรียน 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบภาษาไทย 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบคณิตศาสตร ์
กรรมการบันทึกข้อมูล 

ลงคอมพิวเตอร์ 

1. รังสฤษฏ์สองภาษา นางสาวดาวไสว  โม่งปราณตี นายนครินทร์   ภูมลิา นายเอกชัย   กิมยู่ฮะ 

2. บรรจบรักษ์ นางศศิ     ช่ืนพันธุ์ นางสาวณัฐฐา  เชาวลติ นายอ านาจ   อินทโลหิต 

3. ทิพพากรวิทยาการ นางกชพรรณ     หมื่นเทพ  นางสมหมาย    พวงจ าปี นางสาวอัชรา     เสือจ าศีล 

4. บริบูรณ์ศิลปร์ังสิต น.ส.วรินทร์ทิพย์  เหล็กเมฆ น.ส.พิมพกานต์  ศรสีร้อย นางสาวปวีณา  พลายระหาร 

5. อุดมวิทยา นางกมลเนตร    จิตรตรีนิตย ์
นางธัญญาณยี์    บัวกล่ า 
นางสาวสนอง   สุริรมัย ์

นางปราณ๊    เพชรนิล 
นางสาวสุชิน   ส าราญรมย ์
นางสาวสุจติรา   สสีนิท 

นายรุ่งโรจน์   เจริญตัว 
นางสาวเกศรินทร์  จันทคัต 
 

6. แก้วสว่างวิทยา นางวาณีย์        กระจ่าง  นางสาวยุพาพร  อัศวภูม ิ นายปราชญ์       แก้วสว่าง 

7. ธัญวิทย์ นางสาวอุไร  จันทะนันท์ 
นางพรเพ็ญ  ชินรัตน ์

นางสาวนงนุช    นามวิชิต 
นางสาวจันทิมา  เดชกล้า 

นายจ ารตัน์      ดอกพอง 
นางสาวกนกพร   จาดฤทธ์ิ 

8. รัตนโกสินทร-์รังสิต นางสาววรรนภิา   สุขสมกจิ นางสาวสุขสันต์   เวียงจันทร ์ นางสาวรัตนา    โชติช่วง 

9. บ้านวังทองวัฒนา นางคณิสา   รักชาต ิ นางจุฬาลักษณ์   จิตระฉาย นางจุฬาลักษณ์   จิตระฉาย 

 



ที่ ชื่อโรงเรียน 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบภาษาไทย 
กรรมการตรวจ

กระดาษค าตอบคณิตศาสตร ์
กรรมการบันทึกข้อมูล 

ลงคอมพิวเตอร์ 
10. ธัญวิทยา(ตงมิ้น) นางยุพิน   คุณาพรพิพัฒน์กิจ นางพรรณประไพ    บัวเทศ นางพรรณประไพ    บัวเทศ 

11. ปิยวัฒนศาสตร ์ นายบวรภัค     ปโกฏิปภา นนางสาวมาลยั    แจ้งค า นางสาวเยาวดี   ถีรติธเนศกุล 
นายนพรัตน์     อนุสนธิ์ 

12. กานต์บด ี นางสาวดวงพร  บ ารุงกิจ นางสาวปาริฉัตร  ไชยมงคล นางสาวไพรินทร์  มาริษา 

13. วนิษา นางสาวรัชนี   แก้วพลงาม - น.ส.พิพม์นิภา  ศรีบริบรูณ์สุข 

14. โชคชัยรังสิต นางเยาวเลิศ  บันดาล 
นางนันท์นภัส   พรหมสวสัดิ์  
นางสาวเมตตา  น่ิมสนิท 
นางสาวนฐพรรณ  ปั้นแตง 

นางสาวพักตร์วิภา   ริศตะ 
น.ส.กุณฑิณี   ชาญธีระเดช 
นางแก้วใจ   มหิษคามิน 
นางสาวโกสมุ  ศรีพุทธชาต ิ

นางสาวปิยวรรณ  ศรหีิรัญ 
นางสาวอุมาพร   แก้วทา 
นางสาวสุภาวดี   กาฬอินทร์
นางสาวกันยา  คล้ายชม 

15. จุฑารัตน์วิทยา นางยุพิน  อัครปรัชญาภรณ ์
นายกิตติพงศ์  วงศ์ศรีเผือก  

นางปิยมาศ   ประทีปถิ่นทอง 
นายปิยพงศ์    ทุมดี 

น.ส.สิริยาภรณ์   สุพันธ์ 

16. พัฒนาวิทยา นางสุนิษา   ดวงสกาวพิสุทธ์ิ นางสาวิกา  สุภาพเพชร นางนาฏนัดดา     แก้วพรหม 

17. ระเบียบวิทยา นางทิพย์วดี  สระทองเปลีย่น 
นางสุริยา  ตรีมงคล 
นางวิไล  ญาณรัตน ์

นางสุภาพร   ค าน้อย 
นางสาวระเบียบ  อารมคง 
นางกรองมาศ   ใจกล้า 

น.ส.กมลฉัตร 
  แกว่นเขตรกรรม 
นางฉวีวรรณ     จัดช ู
น.ส.บังอร  ทิมทอง 
น.ส.อรวรรณ  บรรพต 

18. ไกรลาศศึกษา นางวิไลวรรณ   ทองช้ัน นางสมใจ     เถื่อนอ่ิม นางสุธาสินี   กลัดธนัง 
นายยุทธนา  หอมไกรลาศ 

19. ศรีจิตรา นางกุลริสา   ณธัชพงศ ์
นางพรทิพย์   ขอบชม 

นางจันทิมา    จงยิ่งเจริญยศ 
นางสาวจันทร์ธิญา  ขุมทอง 

นางมัลลิกา   คุ้มศริิวงศ ์
นางนวรัตน์  จันทร์ขอนแก่น 

20. สวนอักษร นางสุณีย์   สุนทร นางสาวรัชนก  ถีระแก้ว นายเทอดศักดิ์  ยศสมบตัิ  

21. ประสานมิตร นางบังอร        ชัยศรี นางศรีญาภา       ศรีภักดี นางบังอร        ชัยศรี 

22. ผ่องสุวรรณวิทยา นางรัตนาพร   อ่างมณี 

นางสุกัลยา      รสชุ่ม 

นางกษริน     จันทร์ดา 
นางปราณี ตั้งพิพัฒน์ไพบลูย ์

นางอัมพวรรณ  ศรัณยวัตร 

นางรัชฎาวรรณ  นราเทียม 
น.ส.สุพรรณี     ศุภชารี 
น.ส.วันเพ็ญ      ยกกลิ่น 

นางสาวนัยนา จัททร์ดี 
นางรัตนารมณ์  ถิรวงศ์วรรณ 

23. สีวล ี นางสาวฐิตินันท์   บันลือ - นางสาวฐิตินันท์   บันลือ 

24. เฟื่องฟ้าวิทยา นางสาวสุภาพันธ์   ชูใจ 
นางพัชรี   ศรีส่ง 

นางสาวพยงค์  อินทร์กล่ า 
นางสาวพรวด ี ภิญโญธรรมากร 

นางน้ าผึ้ง        นาคมา 
นางสาวชิโนรส   กวางแก้ว 

25 วงศ์ไพฑูรย์วิทยา นางไพฑูรย์  วงษ์ไพฑูรย ์ นางสาวจิตรา   วงษ์ไพฑูรย ์ นางนิภา     ศรีสมุทร 

26. เตรียมบัณฑิต นางสายพิณ  ศลิาฤทธิพันธ ์
นางสมจิตร   อุบลบาน 

น.ส.ปาริชาติ  ประเดิมวงศ ์
นางอรุณวดี    สิงห์เถื่อน 

นางสาวน้ าผึ้ง     ปั้นชา 
นางสาวสุภารัตน์  สมีิงาม 

27. พระวิสุทธิวงส ์ นางสาวอารีย์    อินทรโชต ิ
นายด ารง  ตะโคตร 

นางสาวถิรนุช   ฃ าวงษ์ 
นางสาวลัดดา  โตะ๊หวังเนียม 

นางสุชีวี      พันธุ์ครุฑ 

28. มูลนิธภิมูิตะวันวิทยา นางอรทัย     หินแก้ว นางพนิดา     มะลิซ้อน นางพิมลวรรณ     วรยศ 

29. คอมมูนิต้าอินคอนโทรล นางภาสกร    สายเนตร นางภาศิณี     เส้งจัน นางสุภาวดี     เลี้ยงบ ารุง 



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

 
คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่หลัก คือ 
        1.ตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์ข้อมูลนักเรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูล พร้อมทั้ง
เพ่ิมเติม 
           ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดหรือไม่มีให้ครบถ้วน พร้อมบันทึกคะแนนนักเรียน 
        2.รับกระดาษค าตอบที่ระบุคะแนนเรียบร้อยแล้ว บันทึกคะแนนลงไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ก าหนด 
ของโรงเรียนที่รับผิดชอบ   
        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 
 
               
 


