
 
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ที ่ 89 / 2555 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำนกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (NT)  

ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2554 
............................................ 

 ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้เรียน โดยจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (NT : National Test ) ปีกำรศึกษำ 2554   
ช่วงชั้นที่ 1  (ประถมศึกษำปีที่ 3)  ในวันที่ 8-9 มีนำคม 2555 และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษำปีที่ 2) ในวันที่ 8 
มีนำคม 2555  ขึ้น โดยมีเป้ำหมำยในกำรวัดควำมรู้ควำมคิดของนักเรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียนระดับนำนำชำติ (TIMSS & PISA)  ในกำรนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ         
ขั้นพ้ืนฐำน ปี 2554 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
สุจริต ยุติธรรม และได้มำตรฐำน  ท ำให้ผลกำรประเมินมีควำมน่ำเชื่อถือ  สำมำรถน ำไปเป็นสำรสนเทศ
ประกอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (NT)  ปีกำรศึกษำ 2554 
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ  
       1.1 นำยจ ำรูญ พรมสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำน 
  1.2 นำยธำตรี ธำรีเกษ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รองประธำน 
  1.3 นำยชวน เฉลิมโฉม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.4 นำยจ ำรัส สุทธิพันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.5 นำยวิรุฬห์ แสงงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.6 นำยวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑติ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.7 นำยวินัย ยงเขตรกำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.8 นำยกฤษพงษ์ ตระกูลรัตนำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.9 นำยจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.10 นำยชนวรรชฎ ์ พรหมประสำธน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.11 นำยจ ำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.12 นำยรังสรรค์ อินทพันธุ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
  1.13 นำงสำวศรบีังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
  1.14 นำงสำวณัฐชนก วงศ์วรรณดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
  1.15 นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
  1.16 นำงสำวประทิน วิเศษสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน กรรมกำร 
  1.17 นำงสำวดวงเพ็ชร นำคเกษม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน กรรมกำร 
  1.18 นำงนพวรรณ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
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  1.19 นำงฉวีวรรณ สุขสุนัย หัวหน้ำกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  
                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  1.20 นำงจิตสุภำ อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  1.21 นำงสำวลฎำภำ นำคคูบัว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      
มีหน้ำที่หลักคือ 

(1) ก ำหนดแผนด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม
นโยบำยและวิธีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนฯ(ส่วนกลำง)ก ำหนด 

(2) ให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับผิดชอบ 

(3) แต่งตั้งคณะกรรมกำร(เพ่ิมเติม) คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนเฉพำะเรื่อง ตำมควำมจ ำเป็นและ
เห็นสมควร เพ่ือปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มอบหมำย 

 
2.คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการด าเนินการจัดสอบ   
   2.1 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนครรังสิต 
 (1) นำยรังสรรค์  อินทร์พันธ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงสำงกำญจนำ วิริยะเจริญธรรม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
   2.2 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนครธัญญะ 
 (1)  นำยจ ำนงค์  เชื้อชวด  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำยวิจำรณ์  ดำนุวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 (3)  นำงสำยชล  คงสีด ี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    2.3 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนไตรรัตน์

สัมพันธ์ 
 (1)  นำยกฤษพงษ ์ ตระกูลรัตนำนนท์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำยปรีชำ  พ่ึงจิตต์ตน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 (3)  นำงจิตสุภำ  อนุรักษ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    2.4 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนพลังครู

ก้ำวหน้ำ 
 (1)  นำยจิรศักดิ์  กลิ่นพิบูลย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงปรำณี  วิทยำภัค ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 (3)  นำงเกศรินทร จิตรสิงห์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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    2.5 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนบูรพำพัฒน์ 
 (1)  นำยวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงพะเยำว์  ศรีสุวรรณ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 (3)  นำงศศิธร  พรหมอินทร ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    2.6 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนบึงสัมพันธ์ 
 (1)  นำยวิรุฬห์  แสงงำม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
 (3)  นำงสำวลฎำภำ นำคคูบัว ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    2.7 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนศำลำรัตน์ 
 (1)  นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงนฤมล  โล่ห์ทองค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 (3)  นำงมำรศรี  เหล่ำบุญชัย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
    2.8 คณะกรรมกำรตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรจัดสอบ กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนววัฒนำ 
 (1)  นำยชนวรรชฎ์ พรหมประสำธน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (2)  นำงนฤมล  โล่ห์ทองค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
 (3)  นำงมำรศรี  เหล่ำบุญชัย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 

มีหน้ำที่หลักคือ 
(1) ประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนที่จัดสอบ และด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ 

ของส ำนักงำนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเคร่งครัด 
(2) ตรวจสอบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่และห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์    

กำรสอบ กำรประกำศรำยชื่อและเลขท่ีนั่งสอบ 
(3) ตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในโรงเรียนที่จัดสอบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส เป็นตำมแนว

ปฏิบัติในคู่มือกำรจัดสอบ 
 
3. คณะกรรมการด าเนินการรับส่งแบบทดสอบและกระดาษค าตอบระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

อย่างย่ังยืน 
   3.1  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนครรังสิต อ ำเภอธัญบุรี 

 (1) นำงสุนันท์      แก้วมณี ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงวนิดำ      หวังวิวฒันำ เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงสำววิภำรัตน์    ลิ้มบุญเจริญ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงดวงเนตร       เรืองสระ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงสำวพัชรินทร์    แก้วหำญ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำงปิยำภรณ์      ธรรมรักษำ เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
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   3.2  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนครธัญญะ อ ำเภอธัญบุรี 
 (1) นำยล ำพอง          เชียงสิน ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงพัชรี              เหลืองอุดม เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงทิวำพร      พงษ์ศรีทอง กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงสำวนิภำ      ศิริจร กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงพยอม       ภูผินผำ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) 

 
(7) 

นำยจุมจินต์          สลัดทุกข์ 
 
นำยสมชำย          ศิริจร 

เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 
ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 
ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 

   3.3  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนไตรรัตน์สัมพันธ์ อ ำเภอล ำลูกกำ 
 (1) นำงสำวนุชรำ      เพ่ิมพูล ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงจริยำ      ปฐพีดุสิตำ เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงรมัยำภรณ์      สุขเกษม กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงศิริพร      บุญม ี กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำยสุรชัย      ปั้นสนิท กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำยปรำโมทย์      เอ่ียมสอำด เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
   3.4  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนพลังครูพัฒนำ อ ำเภอล ำลูกกำ ทศทิศ 

 (1) นำยวิเชียร          น้อยสถิตย์ ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงสำววรำงคณำ   กำดิน เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
 (3) นำงสำวทิพำพร     ประสิทธิ์ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
 (4) นำงสำวขวัญหทัย   ทองวิวัฒน์ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
 (5) นำงวัฒนำ      วรศิร ิ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
 (6) นำยสุหัส       ทองนพคุณ เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของศูนย์ประสำนกำรสอบ 
   3.5  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนบูรพำพัฒน์ อ ำเภอล ำลูกกำ 

 (1) ดร.สมชำย        สังข์สี ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงจิตพทัย        รุนกระโทก เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงสำวอัมพร      พลสิทธิ์ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงสำวพัชญำ     อ๋ันกลิ่น กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงสำวกัญชนำ     อนุสรณ์เทวิน กรรมกำรกลุม่ฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำยสุประวัติ       ผลเจริญ เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
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   3.6  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนบึงสัมพันธ์ อ ำเภอหนองเสือ 
 (1) นำยจิระศักดิ์ อินทร์หอม ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงสมร  คงชยนัฐ เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำยวัฒนำ สำยแสงจันทร์ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงสำววัลลภำ ใจใหญ่ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงภัค  เชี่ยวชูศักดิ์ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำยกิตติศักดิ์ ปำนงำม เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
   3.7  กลุ่มเครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนศำลำรัตน์ อ ำเภอหนองเสือ ปทุมนำยก 

 (1) นำงปรำณี กรุณวงษ์ ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงสำวศิริวรรณ เสนำ เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงสำวกัญชรี    กองวิเศษพงษ์ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำยชลิต   มังกร กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงสำวรุ่งนภำ   ฟักเจริญ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำงปรำณี กรุณวงษ์ เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
   3.8  กลุม่เครือข่ำยสถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืนนววัฒนำ อ ำเภอหนองเสือ 

 (1) นำยเนตร รอดประชำ ประธำนกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (2) นำงสุทธิพร       แก้วหนองแสง เลขำนุกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (3) นำงสำวชำตรี     บวรเวสสะ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (4) นำงเพลินพิศ      บุญวงศ ์ กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (5) นำงสำวบุญเตือน โคตะสิน กรรมกำรกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
 (6) นำยไพโรจน์       ก้อนทอง เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบ 

ของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบ 
มีหน้ำที่หลักคือ 

(1) ประสำนงำนกับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้ 
วันที่ 7 มีนำคม 2555  เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบรับแบบทดสอบ 
                                 /กระดำษค ำตอบ จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. 
วันที่ 9 มีนำคม 2555  เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของกลุ่มฯกำรด ำเนินกำรจัดสอบส่งกระดำษค ำตอบ 
     แก่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(2) จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบให้เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร 
(3) ตรวจสอบกำรปิดผนึกซองแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ  

ของโรงเรียน 
(4) ตรวจสอบกำรปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบและเอกสำรประกอบกำรสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อย        

เมื่อรับจำกเจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งกระดำษค ำตอบของโรงเรียน 
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4. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบระดับศูนย์สอบ 
   4.1  นำยวิรุฬห์ แสงงำม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   ประธำน 
   4.2  นำงสำวศรีบังอร  พัวพงษ์ไพโรจน์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                     รองประธำน 
   4.3 นำยเกรียงไกร พุทโธวัฒน์ นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญกำร      กรรมกำร 
   4.4  นำยกำรุญ กำรสมธร ช่ำงคุรุภัณฑ์ 3                 กรรมกำร 
   4.5  นำยธงชัย  เอ่ียมเสริม ช่ำงคุรุภัณฑ์ 3         กรรมกำร 
   4.6 นำยชัยวัฒน์ วงค์กวน  ช่ำงครุภัณฑ์ 3         กรรมกำร 
   4.7  นำยจินดำ แย้มเนตร ช่ำงระบบน้ ำ                 กรรมกำร 
   4.8 นำยพิเชษฐ์ แตงบุตร  ช่ำงสีชั้น 3                                         กรรมกำร 
   4.9  นำยพงษ์เอก สิงห์น้อย ช่ำงไม้ชั้น 3         กรรมกำร 
   4.10 นำงทิพรัตน์ คงเมือง           เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                กรรมกำร 
   4.11 นำงสำวมนพัทธ์  วัลย์เครือ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน       กรรมกำร 
   4.12 นำงจิตสุภำ อนุรักษ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   4.13 นำงสำวลฎำภำ นำคคูบัว ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   4.14 นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้ำที่หลักคือ 
(1) ประสำนงำนกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในกำรรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้ 

วันที่   5 มีนำคม 2555    รับแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบจำก สพฐ. 
วันที่   7 มีนำคม 2555     ส่งแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบแก่ศูนย์ด ำเนินกำรจัดสอบฯ 
วันที่   9 มีนำคม 2555     รับกระดำษค ำตอบจำกศูนย์ด ำเนินกำรจัดสอบฯ 
วันที่ 10 มีนำคม 2555   ส่งกระดำษค ำตอบ ป.3 และ ม.2 แก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วันที่ 17 มีนำคม 2555      ส่งกระดำษค ำตอบอัตนัยเพ่ือกำรตรวจที่โรงเรียนธัญรัตน์ 

(2) จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบให้เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร 
(3) ตรวจสอบกำรปิดผนึกซองแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 

 
5.คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

       5.1 นำยชนวรรชฎ ์ พรหมประสำธน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประธำน 
  5.2 นำงนพวรรณ แสงจันทร์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีอำวุโส รองประธำน 
  5.3 นำงนันทรัช เทียนศรี เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
  5.4 นำงสำวบุญส่ง ทองระย้ำ นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำร กรรมกำร 
  5.5 นำงพัชรี เรืองรุ่ง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร กรรมกำร 
  5.6 นำงหัทยำ ทองสุข เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน กรรมกำร 
  5.7 นำงณฐพรรณ จักรบุตร เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 
  5.8 นำงสำวประไพ รุจิฉำย เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน กรรมกำร 



ค ำส่ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน(NT) ระดบัเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 7 

  5.9 นำงสมถวิล พูลเกษม เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี อำวุโส เลขำนุกำร 
 
มีหน้ำที่หลักคือ 

(1) อนุมัติกำรจ่ำยเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอบช่วงชั้นที่ 1(ป.3) ช่วงชั้นที่ 3(ม.2) ค่ำอำหำรและค่ำเครื่องดื่ม 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง โดยยึดตำมข้อบังคับของกระทรวงศึกษำธิกำร 

(2) เก็บรวบรวมหลักฐำนด้ำนกำรเงินไว้เพ่ือรอกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

 
  ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  1  มีนำคม  พุทธศักรำช 2555 
 

 
            (นำยจ ำรูญ     พรมสุวรรณ) 
             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2  


