
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ที่     42  / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนยส์อบ 
ด ำเนินกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test) ปีกำรศึกษำ 2560 

------------------------------------------------ 
ด้วยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกำรด ำเนินกำร

จัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ปีกำรศึกษำ 2560 และก ำหนดโรงเรียนที่เป็นสนำมสอบในกำร
ด ำเนินกำรทดสอบครั้งนี้รวมโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และโรงเรียนสังกัดอ่ืนที่มีควำม
สมัครใจ จ ำนวน 96 โรงเรียน เป็นสนำมสอบจ ำนวน 84 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 5 ,738 คน ก ำหนดสอบพร้อมกันทั่ว
ประเทศในวันที่ 7  มีนำคม  2561  แล้วนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ
(NT)  ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สุจริต 
ยุติธรรม มีประสิทธิภำพ และผลกำรประเมินมีควำมน่ำเชื่อถือสำมำรถน ำไปเป็นสำรสนเทศประกอบกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT) ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1. นำยวิชัย  แสงศร ี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

     ประธำนกรรมกำร 

2. นำยวิรุฬห์  แสงงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวลักขณำวรรณ ภู่สำร     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                  กรรมกำร 
4. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและ               
                                           สินทรัพย์ 

               กรรมกำร 

5. นำยวัลลภ  ชำวหวำยสอ          รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
                                           ตรวจสอบภำยใน  

               กรรมกำร 

6. นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์             ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิแทศและติดตำมฯ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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7. นำงจิตสุภำ   อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงำนวัดผลฯ กรรมกำรและช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่หลักคือ 
 1. ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดโดยบริหำรกำรทดสอบให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและกรรมกำรคุมสอบในระดับสนำมสอบ 
 3. ควบคุม ก ำกับ ติดตำมให้กำรด ำเนินกำรบริหำรกำรจัดสอบระดับศูนย์สอบและระดับสนำมสอบเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย 
    4. ตรวจสอบ สั่งกำร ติดตำม กรณีท่ีเกิดปัญหำในกำรบริหำรกำรจัดสอบทั้งระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ 
          5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินการทดสอบ 
1. นำยวิชัย  แสงศร ี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยวิรุฬห์  แสงงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

รองประธำนกรรมกำร 
 

3. นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                                 กรรมกำร  
                  4. นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด       ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                  กรรมกำร  
                  5.ว่ำที่ร้อยตรีนันทเดช  โชคถำวร   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร 
                  6. นำงสำยชล  จั่นทองค ำ           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                         กรรมกำร   
                  7.นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์               ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

        มีหน้าที่หลัก คือ 
1. ประสำนงำนกำรจัดสอบในด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ศูนย์สอบ

และสนำมสอบ 
2.  ก ำกับ และติดตำม ให้สถำนศึกษำส่งข้อมูลห้องสอบ และข้อมูลนักเรียน ในระบบ NT Access ให้

ครบถ้วนและถูกต้อง ภำยในเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนด 
3. ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลห้องสอบและนักเรียน 
4. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่ำนระบบ NT Access 
5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ 
6. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทั้งระดับศูนย์สอบและสนำมสอบ 
7. ประสำนงำนรับ-ส่งแบบทดสอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำรมวัน เวลำที่ 

ก ำหนด 



-3- 
8. บริหำรกำรจัดสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
9. ด ำเนินกำรตรวจแบบทดสอบเขียนตอบ ณ สถำนที่ทีศูนย์สอบก ำหนด 
10. จัดท ำรำยงำนผลกำรทดสอบระดับศูนย์สอบ 

3. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ 
      

1.นำยวิชัย  แสงศรี ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนทุกอ ำเภอโดยกำรสุ่มตรวจเยี่ยม 
2.นำยวิรุฬห์  แสงงำม ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิต 
3.นำงเกศรินทร จิตรสิงห์ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยนครธัญญะ 
4.นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยบึงสัมพันธ์ 
5.นำงสำยชล จั่นทองค ำ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยศำลำรัตน์/นววัฒนำ 
6.ว่ำที่ร้อยตรีนันทเดช  โชคถำวร ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยไตรรัตน์สัมพันธ์ 
7.นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนกลุ่มเครือข่ำยบูรพำพัฒน์/พลังครูพัฒนำ 
8. นำงสำวบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์ ตรวจเยี่ยมสนำมสอบโรงเรียนสังกัดเอกชน 

 

มีหน้าที่หลักคือ 
ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยม กำรด ำเนินกำรจัดสอบของคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบในระหว่ำงวันที่ 6-8

มีนำคม 2561 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบเป็นไปตำมแนวปฏิบัติกำรจัดสอบและมำตรฐำนกำรทดสอบ 
 

4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายการตรวจข้อสอบเขียนตอบ 

1.นำยวิชัย  แสงศรี       ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยนครรังสิต โรงเรียนชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร 
2.นำยวิรุฬห์  แสงงำม       ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยไตรรัตน์สัมพันธ์ โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 
3.นำงเกศรินทร จิตรสิงห์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยนครธัญญะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
4.นำงสำวไอลดำ คล้ำยส ำริด ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยบึงสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเจริญบุญ 

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยพลังครูพัฒนำ โรงเรียนเจริญดีวิทยำ 

5.นำงสำยชล จั่นทองค ำ       ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยศำลำรัตน์/นววัฒนำ  โรงเรียนชุมชนบึงบำ 
6.ว่ำท่ีร้อยตรีนันทเดช  โชคถำวร ตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ำยบูรพำพัฒน์ โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี 
7. นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมจ ำรูญ  สพป.ปท.2 

มีหน้าที่หลัก คือ 
                มีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำม และตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินกำรตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ กำร
บันทึกคะแนนลงในกระดำษค ำตอบ  กำรประสำนงำนเรื่องกำรตรวจให้ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
และกำรรวบรวมส่งกระดำษค ำตอบ และข้อสอบแบบเขียนตอบที่ตรวจแล้วส่งศูนย์สอบภำยในวันที่  8  
มีนำคม  2561 
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5. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบ เก็บแบบทดสอบ กระดาษค าตอบและอุปกรณ์การสอบ 
     

1.นำยวิรุฬห์  แสงงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 

2.นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

กรรมกำร 

3.นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน กรรมกำร 
4.นำยกำรุญ  กำรสมธร ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
5.นำยชัยวัฒน์  วงศ์กวน ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
6.นำยอรุณ   สืบสำย ลูกจ้ำง กรรมกำร 
7.นำยพงษ์เอก  สิงห์น้อย ช่ำงไม้ชั้น 3 กรรมกำร 
8.นำงเปรมวดี  ว่องเจริญ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
9.นำงอุไร  สีสวย ลูกจ้ำง กรรมกำร 
10.นำงนงนุช  สังวำล ลูกจ้ำง กรรมกำร 
11.นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12.นำงสำยชล  จั่นทองค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
มีหน้าที่หลัก คือ 

            1.จัดเตรียมห้องมั่นคงและสถำนที่ที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือใช้ในกำรเก็บรักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ             
           (6 , 7 , 8 มีนำคม61)  
        2. ดูแล รักษำแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบที่เก็บรักษำไว้ในที่ปลอดภัย  (6 , 7 , 8  มีนำคม 61)  

            3. ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรขนส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบไปยังสนำมสอบ(6 มีนำคม 61)      
            4. ควบคุม ดูแล ก ำกับกำรส่งมอบกระดำษค ำตอบจำกศูนย์สอบไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 
        
6. คณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ 

6.1  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ฯ  กลุ่มเครือข่ายนครรังสิต 
 

(1) นำยบัญชำ  จันทร์รักษำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงวีรวัลย์   เวียงจันทร ์ เลขำนุกำร 
(3) นำงเนตรชนก  ยอดเชียงค ำ กรรมกำรกลำง 
(5) นำงสำวฤดี   เชยเดช เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
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6.2  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์  กลุ่มเครือข่ายนครธัญญะ 

(1) นำงพันธ์ทิวำ  จำวงควิเชียร ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงสำวทิพวัลย์  อ่วมทอง เลขำนุกำร 
(3) นำงสำววฤษำย์  เลิศศิริ กรรมกำรกลำง 
(4) นำยประเสริฐ   อ่อนน้อม เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
6.3  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ   กลุ่มเครือข่ายไตรรัตน์สัมพันธ์ 

(1) นำยประกอบ  ชินำนุปกรณ์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงสมบบูรณ์   ข ำบุญ เลขำนุกำร 
(3) นำงสุทธำสินี  ไชยกำร กรรมกำรกลำง 
(4) นำงสำวรุ่งนภำ  ชื่นวิทยำ เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
6.4  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนเจริญดีวิทยา   กลุ่มเครือข่ายพลังครูพัฒนา 

(1) นำยเกรียงไกร  อำจเวทย์ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงศิริพร   พงษ์เนตร เลขำนุกำร 
(3) นำงสำวภัทรพร  ชมวิชำ กรรมกำรกลำง 
(4) นำยสุริยำ  เด็นลีเมำะ เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
6.5  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี    กลุ่มเครือข่ายบูรพาพัฒน์ 

(1) นำยสมชำย  สังข์สี ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงไลลำ  รื่นสุข เลขำนุกำร 
(3) นำงสำวปวีณำ  ศิลำอำจ กรรมกำรกลำง 
(4) นำยสุประวัติ   ผลเจริญ เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
6.6  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนวัดเจริญบุญ    กลุ่มเครือข่ายบึงสัมพันธ์ 

(1) นำยธัญวิทย์  กล่ ำพลบ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงสำวสุนันท์   สวยรักษ ์ เลขำนุกำร 
(3) นำยสมชำย   มีอุส่ำห์ กรรมกำรกลำง 
(4) นำยสำวสุวพร  พรหม เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
6.7  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนคลองสิบสาม    กลุ่มเครือข่ายนววัฒนา 

(1) นำยอ ำพล  ผลประทีปสุริยำ ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำยพิชญพงษ์   สมบุญ เลขำนุกำร 
(3) นำงสำวบุญเตือน   โคตะสิน กรรมกำรกลำง 
(4) นำยไพโรจน์  ก้อนทอง เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 
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6.8  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล    กลุ่มเครือข่ายศาลารัตน์ 

(1) นำยนิรันดร์   คุณำวัน ประธำนกลุ่มเครือข่ำย 
(2) นำงสำวสุลัญจพร  คะณำสำ เลขำนุกำร 
(3) นำงสำวศิรินภำ  แก้วเกตุ กรรมกำรกลำง 
(4) นำยวิชัย  วัฒนพันธ์ เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบ 

มีหน้าที่หลักคือ 

1. ประสำนงำนกับศูนย์สอบในกำรรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้  
วันที่ 6 มีนำคม  2561 
                             

เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบของกลุ่มเครือข่ำยรับแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบ 
เวลำ12.00-16.30น. (สอบวันที่ 7 มีนำคม  2561) จำกศูนย์สอบ 

วันที่ 7 มีนำคม  2561 
เวลำ 06.00 - 07.30 น. 

 
คณะกรรมกำรของกลุ่มเครือข่ำยมอบแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบ แก่
สนำมสอบ 

เวลำ 15.00 – 16.30 น. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์กลุ่มเครือข่ำยรับแบบทดสอบอัตนัยเขียนตอบและ
กระดำษค ำตอบจำกสนำมสอบ พร้อมทั้งรวบรวมเก็บไว้ที่กลุ่มเครือข่ำยเพ่ือไว้
ตรวจในวันที่ 8 มีนำคม 2561 ณ โรงเรียนที่ตั้งกลุ่มเครือข่ำย และส่ง
กระดำษค ำตอบ /แบบทดสอบอัตนัยที่ตรวจแล้วส่งศูนย์สอบ ในวันที่ 8 
มีนำคม 2561 

2. จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบให้เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร 
3. ตรวจสอบกำรปิดผนึกของแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับ/ส่งแบบทดสอบของ

สนำมสอบ 
4. ตรวจสอบกำรปิดผนึกของกระดำษค ำตอบและเอกสำรประกอบกำรสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยเมื่อรับจำก

เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งกระดำษค ำตอบของสนำมสอบ    
 
8.คณะกรรมการระดับสนามสอบ  
        เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีควำมโปร่งใส่ ยุติธรรมในกำรจัดสอบ  ให้ทำงสนำมสอบแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วย 
ประธำนสนำมสอบ  (ประธำนกลุ่มเครือข่ำย/ผู้บริหำรโรงเรียน/ผู้ที่มีควำมเหมำะสม) กรรมกำรกลำง  และนักกำรภำรโรง                                                         

9. คณะกรรมการอาคารสถานที่ 
1. นำงจิตสุภำ    อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกำรุญ    กำรสมธร ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
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3. นำยธงชัย    เอ่ียมเสริม ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
4. นำยชัยวัฒน์    วงศ์กวน ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
5. นำยอรุณ     สืบสำย ลูกจ้ำง กรรมกำร 
6. นำยพงษ์เอก    สิงห์น้อย ช่ำงไม้ชั้น 3 กรรมกำร 
7. นำงทิพรัตน์    คงเมือง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
8. นำงเปรมวดี   ว่องเจริญ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
9. นำงนงนุช     สังวำล ลูกจ้ำง กรรมกำร 
10. นำงอุไร   สีสวย ลูกจ้ำง กรรมกำร 
11. นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่หลักคือ 
          1. ด ำเนินกำรเก่ียวกับสถำนที่ห้องประชุมในกำรจัดประชุมชี้แจงกำรสอบ 
           2. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ 
10. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

1. นำงนพวรรณ  แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรเงินและสินทรัพย์ ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวบุญส่ง  ทองระย้ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร รองประธำน 
3. นำงหัทยำ  ทองสุข นักวิชำกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติกำร กรรมกำร 
4. นำงพัชรี  เรืองรุ่ง นักวิชำกำรพัสดุ ช ำนำญกำรพิเศษ เลขำนุกำร 

มีหน้าที่หลักคือ 
1. อนุมัติกำรจ่ำยเงิน ค่ำอำหำร  และค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ  
2. เก็บรวบรวมหลักฐำนด้ำนกำรเงินไว้เพ่ือรอกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่    22    กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นำยวิรุฬห์  แสงงำม) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำน ีเขต 2 รักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 
 


