
 
คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

ท่ี    14 / 2561 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 

ระดับสนามสอบ 
 

------------------------------------------------ 
 

ดวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กําหนดการดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน โดยการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560         

และกําหนดโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบในการดําเนินการทดสอบชวงชั้นท่ี 2 (ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6) ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 

2561 จํานวน  22  สนามสอบ   และชวงชั้นท่ี 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3) ในวันท่ี 3 – 4 กุมภาพันธ 2561 จํานวน 11   

สนามสอบ แลวนั้น เพ่ือใหการดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2560 ของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ แลผลการประเมิน

มีความนาเชื่อถือสามารถนําไปเปนสารสนเทศประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงแตงตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ   

เพ่ือดําเนินการทดสอบแตละสนามสอบ ดังนี้ 

สนามสอบโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร              (ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมัธยมศึกษาปที่ 3) 

1. หัวหนาสนามสอบ      

นายจตุรงค   สโรบล    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดลาดสนุน   

2. คณะกรรมการกลาง    

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6      ประกอบดวย 

2.1.1 นางกิตติวรรณ  เฉลิมชวลิต ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางนงนภัส  ชีวะกลินศักดิ์ ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางสาวปนัดดา  แกวศรี ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางสาวขวัญชนก  ธรรมโหร   ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3      ประกอบดวย 

      2.2.1 นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางลัดดาวัลย  จันสอาด ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ     

นางวีรวัลย    เวียงจันทร รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร  

/4. คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางนวลจันทร    อักษรมัต ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางสาววรรษนันท  มานะพงศ ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

2 
คนท่ี 1 นางสายพิณ    บุญนุช ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางสาววิภาพรรณ  จีระธัญญาสกุล ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

3 
คนท่ี 1 นายปยะพงษ    สงสอาด ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางสาวกมลพร  ผูกพานิช ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

4 
คนท่ี 1 นางสาวจริยาภรณ    ม่ันคง ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางสาวศศิประภา   ดีกัง ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

5 
คนท่ี 1 นางสาวพรไพลิน    ถนอมทรัพย ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางกาญจนา   จันทรลามุณี ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

6 
คนท่ี 1 นางสาวศิริพร    เอ่ียมสะอาด ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางรักษิณา   ลุนลาดชิด ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

7 
คนท่ี 1 นางพจนา    ชูจันทร ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นางอนงค    หมวกชา ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

8 
คนท่ี 1 นายรุงโรจน    เจริญตัว ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา   

คนท่ี 2 นายมณเฑียร   จุยแตง ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

9 
คนท่ี 1 นายสาปรี  มูเหล็ม ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

คนท่ี 2 นางสาวโสภา   ศรีทารัตน ครู  โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ   

10 
คนท่ี 1 นายเกรียงไกร  คํานวนศรี ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

คนท่ี 2 นายกรินรัช     ภัทรธนรุงโรจน ครู  โรงเรียนรังสฤษฎรสองภาษา   

11 
คนท่ี 1 นางสาวธนพรรณ จุธาขันธ ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

คนท่ี 2 นางสาวสุดารัตน  วงษจําปา ครู  โรงเรียนรังสฤษฎรสองภาษา   

12 
คนท่ี 1 นางสาวนัฏพร  เจริญยิ่ง ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

คนท่ี 2 นางสาววาสนา   เมธีกุล ครู  โรงเรียนรัตนโกสินทร-รังสิต 

13 
คนท่ี 1 นางสาวศริญญา  ตาเขียววงศ ครู  โรงเรียนธัญวิทย 

คนท่ี 2 นายบวร  สุขสวาง ครู  โรงเรียนรัตนโกสินทร-รังสิต 

 

/ระดับชั้น... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางศิริพร  พรมมิ ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นางสาวพรชนก     ปนสนิท ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   

2 
คนท่ี 1 นางสาวปาริชาติ  วังคะฮาด ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นายสุรวุท      สุดตาซาย ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   

3 
คนท่ี 1 นางยุพา  มีหกวงศ ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นายจักรพันธ      วามะลุน ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   

4 
คนท่ี 1 นางสาวสุภศรี  ชุมแกว ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นางสาวศศิธร      นิลอินจันทร ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   

5 
คนท่ี 1 นายธนัญชกร  บุศยคํา ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นางสาวธารทิพย   ศรีนนท ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   

6 
คนท่ี 1 นายวิวัฒน  บดีรัฐ ครู  โรงเรียนวัดแสงสรรค   

คนท่ี 2 นายสุบงกช     โกมลภมร ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา   
 

5. นักการ  ภารโรง     ประกอบดวย 

5.1. นายปญญา  เปยมสินธิ์  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวทิยาคาร นักการ ภารโรง 

5.2 นางละออ  ผิวผอง โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวทิยาคาร นักการ ภารโรง 

5.3 นางมะปราง  พวงจันทร โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวทิยาคาร นักการ ภารโรง 

5.4 นายกําพล  แสงจันทร โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวทิยาคาร นักการ ภารโรง 

 

สนามสอบโรงเรียนธัญวิทย                                                    (ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ    

นายอุดม   ปจจะมูล ผูอํานวยการโรงเรียนโชคชัยรังสิต   

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางณิชกานต   โชติรัตน ครู  โรงเรียนโชคชัยรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางจินตา   สลีสองสม ครู  โรงเรียนโชคชัยรังสิต  กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ     

นางสาวนพวรรณ   วงศวิชัยวฒัน ครู  โรงเรียนธัญวิทย เจาหนาท่ีประสานงาน 

 

/4. คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ      ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวบุญสูง  มีจิต ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางจําเรียง  ประดับเวทย ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

2 
คนท่ี 1 นายคมฤทธิ์  ศรียาวงศ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวสุปราณี  เศษโถ ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

3 
คนท่ี 1 นางสาวสิริพร  เอ่ียมสําลี ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางเยาวเรศ  สุวรรณโท ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

4 
คนท่ี 1 นางสาวชนิดาภา  เฉลิมแสน ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวณัฐธกานต   ดีขุนทด ครู    โรงเรียนทองพูลอุทิศ 

5 
คนท่ี 1 นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวปรานี  จิ่มจันทร ครู    โรงเรียนทองพูลอุทิศ 

6 
คนท่ี 1 นางสาวจิตรา  สวางกมล ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวจุฑามาศ  มีมาก ครู    โรงเรียนทองพูลอุทิศ 

7 
คนท่ี 1 นายสุรสิทธิ์  อุนยนต ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

คนท่ี 2 นายจักรกฤษณ  นิยม ครู    โรงเรียนทองพูลอุทิศ 
 

5. นักการ  ภารโรง        

นางสาวอุลัย   ประกอบสันติ์  โรงเรียนธัญวิทย  

สนามสอบโรงเรียนอุดมวทิยา                         (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่ 3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

เรืออากาศโทชโลทัย    ชื่นวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนระเบียบวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวอนงคพร   เอกจํานงค ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางจันทร  แสงมา ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางสาวบังอร    ทิมทอง ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางสาวมาลี    บัวงาม ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.1.5 นางสาวสมฤทัย   แสงมา ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  5 

 

/2.2 ระดับชั้น... 
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2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางชุติมา  เดชจรสัศรี ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2นางพัชรวีร  ครุรัฐปยสกุล ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  2 

      2.2.3 นางชลิตา  สีเสือ ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  3 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางสาวธนภร    ม่ันสิงห ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา  

 

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางมะลิวรรณ  ทองบุตร ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวเนตรหทัย  ดีเปา ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

2 
คนท่ี 1 นางสาววันเพ็ญ  แสนงาม ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวจิราพร  พรมมีเดช ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

3 
คนท่ี 1 นางสาวผกามาศ  วงคคํามูล ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวนางสุชีรา  ไพสาระ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

4 
คนท่ี 1 นางสาวทิพวรรณ  การสมวรรณ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางอัมรินทร  กวางปาละ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

5 
คนท่ี 1 นางสาววิไลพรรณ  ใจเพียร ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นายเชิดชู  ไวยบุรี ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

6 
คนท่ี 1 นางสาวดลลักษณ  จาตุรงคกุล ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวสุรีพร กงเพชร ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

7 
คนท่ี 1 นางสาวพิมลภรณ  พงศสุด ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวบุศรา ไชยมงคล ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

8 
คนท่ี 1 นายดนัยพงศ  อุดมยิ่งเจริญ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวกฤติยา  สุทาวัน ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

9 
คนท่ี 1 นายจาตุรนต  แกวประพันธ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวประภัสสร  จันทคติ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

10 
คนท่ี 1 นายสัญญา  เทพสีดา ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวอาภาพร กมล ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

11 คนท่ี 1 นางสาววิณุรา  ชื่นเจริญ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

คนท่ี 2 นางสาวอุบลวรรณ  ศรีทอง ครู    โรงเรียนวัดนาบุญ 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

12 คนท่ี 1 นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

 คนท่ี 2 นางสาวคนึงเนตร  อยูยืน ครู    โรงเรียนวัดนาบุญ 

13 
คนท่ี 1 นางสาวพรชนก  กุลบุตร ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นายนิวัฒน  สุรันนา ครู    โรงเรียนวัดนาบุญ 

14 
คนท่ี 1 นางสาววิไลวรรณ  เอ่ียมศิริ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวศิราณี  จิตอารีย ครู    โรงเรียนวัดนาบุญ 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายณภชล  ฤกษวิรี ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางธานทิพย    วิชาคุณ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

2 
คนท่ี 1 นางสาวสุชารัตน  ชื่นฤด ี ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวเพชรรัตน    อภัยภักดิ์ ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

3 
คนท่ี 1 นางสาวพรรณธิภา  เรืองอักษร ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวสุภัสสร    จันทรกระจาง ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

4 
คนท่ี 1 นางสาวกฤติกา   คําพิทักษ ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวกาญจนา    ขําคลาย ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

5 
คนท่ี 1 นางเสาวภา  สุรเวช ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางชณิชา    ทรัพยชื่น ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

6 
คนท่ี 1 นางสมฤทัย  หารไชย ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวยุคลธร  แสงทรัพย ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

7 
คนท่ี 1 นางสาวสุนิษฐา   พาขุนทด ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวปยะภรณ     พันธุวิทย ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

8 
คนท่ี 1 นายประสิทธิ์   มะลิลํา ครู    โรงเรียนวัดเขียนเขต 

คนท่ี 2 นางสาวสุกัญญา    อุดราช ครู    โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

9 (พิเศษ) 
คนท่ี 1 นางสาวนาตาชา  กาฎีโรจน ครู    โรงเรียนวัดสมุหราฎรบาํรุง 

คนท่ี 2 นางสาวปวันรัตน  ชันษา ครู    โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 
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5. นักการ  ภารโรง     ประกอบดวย 

5.1 นางอังคาร  วงษศรีแกว โรงเรียนอุดมวิทยา นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวประภาพร  แซโงว โรงเรียนอุดมวิทยา นักการ ภารโรง 

5.3 นางบุญเรือง  แดงโนรี             โรงเรียนอุดมวิทยา นักการ ภารโรง 

5.4 นางรุงนภา  โยพานี โรงเรียนอุดมวิทยา นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนวัดเขียนเขต                      (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่ 3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางภควดี ธนารุงโรจน  ผูอํานวยการโรงเรียนธัญวิทย  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นายไตรภพ ธนารุงโรจน ครู  โรงเรียนธัญวิทย กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาวอรอุมา วิชัย ครู  โรงเรียนธัญวิทย กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางสาวพิมพพิชชา  นาคสวัสดิ์ ครู  โรงเรียนโชคชัยรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางสาวพร  ศรีวิชัย ครู  โรงเรียนโชคชัยรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางอํานวย  คําตรี ครู  โรงเรียนคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นายเพ็ชรนอย  เสง็สุข ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

  2.2.3 นายประสาน  สุวรรณรักษ ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

  2.2.4 นายบัณฑิต    สีออน    ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางวนิดา  หวังวิวัฒนา ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6    ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวสุกัญญา  พรรณขาม ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวอําพร  หวังชื่นชม ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

2 
คนท่ี 1 นายวิทยา  วองวิทยการ ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวสุวรรณบุปผา  พรมออน ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

3 
คนท่ี 1 นางสาวลัดชิดา  บินรัมย ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางทัศณีย  ถะเกิงผล ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

4 
คนท่ี 1 นายสหกร  ณ โนนชัย ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางทัศนพรรณ  คงอุดร ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

5 
คนท่ี 1 นางสาวอุมาพร  แกวทา ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นายธนากร  กลารบ ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

6 
คนท่ี 1 นางสาวนิตยา  เกษาพร ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวไพรินทร  สุดรักษ ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

7 
คนท่ี 1 นางสาวปภาดา  ไชยคาน ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นายชาญชัย  ผองสุวรรณ ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

8 
คนท่ี 1 นางสาวทิพวรรณ  เครือคุณ ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางณัฐวรรณ  บุญยะฤทธิ์ ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

9 
คนท่ี 1 นางสาวอโณทัย  เล็กแข็ง ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางปราณี  ตั้งพิพัฒนไพบูลย ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

10 
คนท่ี 1 นางสาวทิพยนารี  ประฐม ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวอิสสริยา  อาจโยธา ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

11 
คนท่ี 1 นางสาววารุณี  บุญเพ่ิมพูล ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

คนท่ี 2 นางสาวอนงควดี  มีศิริ ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางลัดดา    เพชรชะเอม ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวปนัดดา  แสวขุนทด ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

2 
คนท่ี 1 นางสาวศันสนีย    อวมแกว ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาววริศรา     แฝงสีดา ครู    โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

3 
คนท่ี 1 นายวัลลภ    มารศรี ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวพิกุลทอง    ถาวรเรือง ครู    โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

4 
คนท่ี 1 นางสาวมันจนา   อนเงิน ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุวิมล    ธีระภาพ ครู    โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

5 
คนท่ี 1 นางศิริรัตน    วงษศรีแกว ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวทุติยา    นนทะการ ครู    โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

6 
คนท่ี 1 นางสาวกมลชนก    มากสลุง ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวมุกดา  แพรงาม ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

7 
คนท่ี 1 นางสาวศิริภรณ    มีอาษา ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นายชัชพงษ  เชื้อสา ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

8 
คนท่ี 1 นางสาวพัขรี    เถาวทอง ครู    โรงเรียนอุดมวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสาวิตรี  ศรีโนนยาง ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

9 
คนท่ี 1 วาท่ีรอยตรีหญิงพรสุดา  งามบุญชวย ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

คนท่ี 2 นางสาวชมบุญ  แยมนาม ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

10 
คนท่ี 1 นางสาวจุรีรัตน  ทองขาว ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

คนท่ี 2 นางสาวสมรศรี  ศรีรักษา ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

11 
คนท่ี 1 นางพีรนุช  รัตนิน ครู    โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 

คนท่ี 2 นายกรรวี  ผมหอม ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

 

5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางสุวรรณี   แดงนอย             โรงเรียนวัดเขียนเขต นักการ ภารโรง 

5.2 นายสมชาย  ภบพร โรงเรียนวัดเขียนเขต นักการ ภารโรง 

5.3 นางสาว พอฤทัย   เกล็ดเงิน โรงเรียนวัดเขียนเขต นักการ ภารโรง 

5.4 นางสมใจ   แกวผาน โรงเรียนวัดเขียนเขต นักการ ภารโรง 

6. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

เจาหนาท่ีตํารวจ   2   นาย 

สนามสอบโรงเรียนโชคชัยรังสิต                                                  (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

วาท่ีรอยตรีอรรถสิทธิ์    เนตรทิพวัลย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต  

2. คณะกรรมการกลาง      ประกอบดวย 

2.1 นางศรีสุรางค   บุญชู ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางสางศิลาพร  มงคล ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางพรรณศิริ  อุปละวงศ ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.4 นางปยาภรณ   ธรรมรักษา ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ       

นางณัชชา  บุญสุทธิวงษ ครู  โรงเรียนโชคชัยรังสิต  

 

 

 

 

 

/4.คณะกรรมการ... 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ     ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวมณีญา  ชุณหจันทร ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวสุรีพร   ไชยสถาน ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

2 
คนท่ี 1 นางสาวเมณัฐินี  อะฎะวินทร ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวอัญชลี  ประพาน ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

3 
คนท่ี 1 นางสาวเกศแกว   อยูเจริญ ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวอลิษา  ตาทอง ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

4 
คนท่ี 1 นางสาวกฤษณา   ทิรอดรัมย ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวฐิติมา   แสงสุด ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

5 
คนท่ี 1 นายสุขุม    จูสนิท ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางศิริรัตน  ปริยะ ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

6 
คนท่ี 1 นายวีรวัฒน    การุณวงษ ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวภัททิยา  เข็มสม ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

7 
คนท่ี 1 นายธีระนันท   สัมฤทธิ์ ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวเกศิณี  บัววรรณ ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

8 
คนท่ี 1 นางสาวโสรญา  พงษสุวรรณ ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวศศิธร  กําจร ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

9 
คนท่ี 1 นางวินิตา   สรอยเพชรประภา ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวนลพรรณ  ไชยชนะ ครู    โรงเรียนวัดแสงสรรค 

10 
คนท่ี 1 นางสาวอาภารักษ   แพเพชร ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวเกศรา  สุกเพชร ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

11 
คนท่ี 1 นางสาวสุภาพร   ศรีษะเนตร ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นายรุงเรือง  แสนอิน ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

12 
คนท่ี 1 นางสาวเปรมจิต   จอมคําสิงห ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวลภัสวีณ จันทรคนึง ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

13 
คนท่ี 1 นางสาวจริญญา  ศรีสมศักดิ์ ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นางสาวปยนุช   โนนศิลา ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

5. นักการ  ภารโรง      ประกอบดวย 

5.1 นางสาวก้ิม  เซ๊ียงฉี โรงเรียนโชคชัยรังสิต นักการ ภารโรง 

5.2 นางลําดวน   เลี่ยมไล โรงเรียนโชคชัยรังสิต นักการ ภารโรง 

5.3 นางดอกรัก  บุญอาจ โรงเรียนโชคชัยรังสิต นักการ ภารโรง 

/สนามสอบ ... 
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สนามสอบโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป                      (ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 6) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางสาววิรงรอง  รัชตะนาวิน ผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต  

2. คณะกรรมการกลางระดับ       ประกอบดวย 

2.1 นางสาวมิรันตรี    บุญตา ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางสาวหัทยากาญจน   กนกรัชตหิรัญ ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางสาวณิชมน    เชี่ยวชาญ ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  3 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ       

นางนุงนุช  ทองรอด ครู  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป  

4. คณะกรรมการคุมสอบ      ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวหนึ่งฤทัย    เขียวปด ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวณัฐพิรุฬห  ยุวรรณบูรณ ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

2 
คนท่ี 1 นางสาวปาริชาติ     เปยมี ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นายอภิวิทย  สมอหอม ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

3 
คนท่ี 1 นางสาววิลาวัลย     สวสัดิชัย ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางมิรดา  มุริจันทร ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

4 
คนท่ี 1 นางสาวมาริษา  วรวัฒน ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวอัญชลี  วงศสายทอง ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

5 
คนท่ี 1 นางสาวรุงตะวัน  อนันตโท   ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นายนที  นุชนนท ครู    โรงเรียนดวงกมล 

6 
คนท่ี 1 นางสาวบุปผา     จิตรบําเพิง ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวณัฐฐิญา   สกุลหมายดี ครู    โรงเรียนดวงกมล 

7 
คนท่ี 1 นางสาวพรพรรณ  ตะพัง ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นายภูมินันท  ชาติชํานาญ ครู    โรงเรียนดวงกมล 

8 
คนท่ี 1 นายณัฐธิวัฒน  คูณสวัสดิ ์ ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวสุพิชญา  พันธเสริม ครู    โรงเรียนดวงกมล 
 

5. นักการ  ภารโรงประกอบดวย 

5.1 นายวัน  ดาววะอิน             โรงเรียนธัญญสิทธศิิลป นักการ ภารโรง 

5.2 นางยุพิษ  พิลาศรี     โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป นักการ ภารโรง 

/สนามสอบ ... 
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สนามสอบโรงเรียนธัญวิทยา  (ตงมิ้น)                     (ระดบัช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางลออศรี  โรจนดุล รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม  

2. คณะกรรมการกลาง  ประกอบดวย 

2.1 นางสุมนา    นอยวรรณะ ครู  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางศุจินธร   โพธิ์นาค ครู  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ     

นายพิภพ   ลิ้มตระกูล ครู  โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน)  

4. คณะกรรมการคุมสอบ       ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายพรภวิษย  หงษเจ็ด ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นางประไพ  เดชเมืองปกษ ครู    โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

2 
คนท่ี 1 นางสาวภัทรลภา  เปยมสุข ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นายธีระพล   มะเดน ครู    โรงเรียนราษฎรสงเคราะห 

3 
คนท่ี 1 นางนวลพรรณ   สังขเงิน ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นางสาวรัตนา   แกวกระจาง ครู    โรงเรียนราษฎรสงเคราะห 

4 
คนท่ี 1 นางสาวยุพิน  ผายเตชะ ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นายธนชัย  จูสนิท ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

5 
คนท่ี 1 นางอุลัยรัตน   ยอดพุฒ ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นางสาวปาณิสรา  กาฬเสาร ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

6 
คนท่ี 1 นางสาวอุษา   ออนแสง ครู    โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

คนท่ี 2 นางปทมา   ธีระทวีสุข ครู    โรงเรียนวัดขุมแกว 

7 
คนท่ี 1 นางสาวพรทิวา  วันตา ครู    โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

คนท่ี 2 นางสาวปวีณา   เพียโอ ครู    โรงเรียนวัดขุมแกว 

 

5. นักการ  ภารโรง       

5.1นางสาวเชื้อ    หลมศักดิ์             โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางพันธทิวา  จางคพิเชียร ผูอํานวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป  

/2.คณะกรรมการกลาง... 
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2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางทิพวรรณ  อวมทอง ครู  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาวธนัญชนก   แสนจันทร ครู  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป กรรมการกลางคนท่ี  2 

 2.2.3 นายจิราวุฒิ   โพธิ์สุดตา ครู  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1นางสาลี่   พรมทอง ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2นางไพเราะ   ทําพนม ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ      

นางสาวพรทิพย  พรมสุวรรณ ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวรัตนติยากร  ยตะโคตร ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นางสุดใจ   มวงศรี ครู    โรงเรียนวัดเจริญบุญ 

2 
คนท่ี 1 นางสาวหทัยชนก เงินบํารุง ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นายกันตศักด  ยศศรี ครู    โรงเรียนวัดเจริญบุญ 

3 
คนท่ี 1 นางสาวอุทุมพร  จันทรสิงห ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นางสาวนภาพัชร   แสนสุข ครู    โรงเรียนวัดโปรยฝน 

4 
คนท่ี 1 นางสาวสุนิศา  สุริยะโชติ ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นางอาริตา  สุขเพ็ญ ครู    โรงเรียนวัดโปรยฝน 

5 
คนท่ี 1 นางสาวณัฐณิชา  จิตตะคาม ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นางสาวจุฑารัตน   แตงออน ครู    โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 

6 
คนท่ี 1 นางสาวศุภมาศ  แกวมณี   ครู    โรงเรียนชุมชนบึงบา 

คนท่ี 2 นางสาวธัญธร  ปะนามะเท ครู    โรงเรียนวัดสุขสุขบุญฑริการาม 

7 
คนท่ี 1 นางสาวอัจฉราภรณ  ทินอุทัย ครู    โรงเรียนวัดสระบัว 

คนท่ี 2 นางสาววิมลรัตน  แหยมคง ครู    โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 

8 
คนท่ี 1 นายจรัญ   หลวงขวา ครู    โรงเรียนวัดสระบัว 

คนท่ี 2 นางดารารัตน  แสงเทศ ครู    โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

9 
คนท่ี 1 นางสาวภาวิณี   เสนาภักดิ์ ครู  โรงเรียนวัดสระบัว 

คนท่ี 2 นายพิสิษฐ  สุดจิตร ครู  โรงเรียนวัดพวงแกว 

10 
คนท่ี 1 นางสาวมัดทนา  สะอ๊ิด ครู  โรงเรียนวัดสระบัว 

คนท่ี 2 นางสาวสุพรรณี  อรัญสาร ครู  โรงเรียนวัดพวงแกว 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวบัวพันธ  เสารคํา ครู    โรงเรียนชุมชนประชานกิรณอํานวยเวทย 

คนท่ี 2 นางเปรมฤดี  พรมเสน ครู    โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

2 
คนท่ี 1 นางสาวพวงทอง  พุทธลา ครู    โรงเรียนชุมชนประชานกิรณอํานวยเวทย 

คนท่ี 2 นายสนั่น  พรมเสน ครู    โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

3 
คนท่ี 1 นางสาวเสาวนีย     เกิดดวง ครู   โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 

คนท่ี 2 นางสาวอรัญญา  ลับแล ครู    โรงเรียนอยูประชานุเคราะห 

4 
คนท่ี 1 นางสาววิรัลพัชร      แมนสมุทร ครู   โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 

คนท่ี 2 นางสาวพรสุดา  อนัคทัศน ครู    โรงเรียนอยูประชานุเคราะห 

5 
คนท่ี 1 นายวัฒนา  สายแสงจันทร ครู    โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

คนท่ี 2 นายปรัชญา  อาธขันธ ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

6 
คนท่ี 1 นางสาวอลิสา  แสนอํามาตร ครู    โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

คนท่ี 2 นายอนุเดช  บานสระ ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

5. นักการ  ภารโรง     ประกอบดวย 

5.1 นางสุดฤทัย    พิสุทธิ์ โรงเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวกัญญา  พุมประสพ โรงเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต นักการ ภารโรง 

5.3 นางเรวดี    ศิลปวิศาล โรงเรียนโรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนวัดอัยยิการาม (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

วาท่ีรอยตรีปโยรส    เกียรติสมชาย ผูอํานวยการโรงเรียนปยวัฒนศาสตร  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวดาวใจ  บัวประดิษฐ ครู  โรงเรียนปยวัฒนศาสตร กรรมการกลางคนท่ี  1 

/2.1.2 นางสาว... 
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2.1.2 นางสาวจีราวรรณณ  พัทลุง ครู  โรงเรียนปยวัฒนศาสตร กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางสาวจันทนา   ธรรมสฤษดิ์ ครู  โรงเรียนปยวัฒนศาสตร กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางสาวณัฎฐิพร  วงษไทย ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางสาวมลกาญจน  มาตแมน ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ    

นางสาวบุศริน  ทองชมพู ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6    ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางพัชรินทร  ดูข่ึง ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางเตือนใจ  วันรุงอรุณรัตน ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

2 
คนท่ี 1 นางสาวทักษพร  ปนเพ็ชร ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวตรีนุช  ตรีเดช ี ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

3 
คนท่ี 1 นางสาวสุพัตรา  กองเปง ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวปภานัน  ไชยพรม ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

4 
คนท่ี 1 นางสาววรรณนิสา  เล็กประสมวงค ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวประภาพร  กลิ่นชื่น ครู    โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

5 
คนท่ี 1 นางสาวขวัญฤดี  ศรีอุน ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางการณดา  นอยออนหลา ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

6 
คนท่ี 1 นางอภิญญา  ไหมทอง ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นายไกรสร  กลาสู ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

7 
คนท่ี 1 นางสาวสุภาพันธ  ชูใจ ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวเสาวคนธ  หอมทวนลม ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

8 
คนท่ี 1 นายวสันต  ขุนทอง ครู    โรงเรียนเฟองฟาวิทยา 

คนท่ี 2 วาท่ีรอยตรีสราวุฒิ  คณะขาม ครู    โรงเรียนโชคชัยรังสิต 

9 (พิเศษ) 
คนท่ี 1 นางสาวนัยฤดี   ศรีเศวต ครู    โรงเรียนตวงพรวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวภัทรียา  ระถี ครู    โรงเรียนวัดสมุหราฎรบาํรุง 

 

/ระดับชั้น   ... 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3    ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางไตรรัตน   ฉลวยศิริเลิศ ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 ครูดวงกมล     ชินพงศ ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

2 
คนท่ี 1 นายนพรัตน   มหานิยม ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 นางสาวภัทราพร   พัฒฐกุล ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

3 
คนท่ี 1 นายอธิป   ผิวงาม ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 นางทองพูน    ภูโต ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

4 
คนท่ี 1 นางสาวชนัญชิดา มูลประโก ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 นางศรุดา   พรมแสง ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

5 
คนท่ี 1 นายสกล   ชัยชวย  ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 นางสิริมา   เกงรัมย ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

6 
คนท่ี 1 นางสาวพยอม   แพงสอน ครู    โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 

คนท่ี 2 นางสาวณัฐณิชา    อันดารา ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

7 
คนท่ี 1 ครูจินตหรา     วรรณประใด ครู    โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางฐิติกานต     ภาสกานนท ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

 

5. นักการ  ภารโรง     ประกอบดวย 

5.1 นายสุทิชัย โมคภัย             โรงเรียนวัดอัยยิการาม นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวกัญญา ชูชื่น โรงเรียนวัดอัยยิการาม นักการ ภารโรง 

5.3 นางสมควร ชมประคต โรงเรียนวัดอัยยิการาม นักการ ภารโรง 

6. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

เจาหนาท่ีตํารวจ  2  นาย 

 

 

 

 

 

 

 

/สนามสอบ  ... 
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สนามสอบโรงเรียนปยวฒันศาสตร                      (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางอุษา  จริตธรรม รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาวมุกดา  คําอานา ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นายสุวรรณ  อินทรประโคน ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางสสิมา  ปานงาม ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการกลางคนท่ี  3 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นายสมบัติ   ดงกันจะ ครู  โรงเรียนปยวัฒนศาสตร  

4. คณะกรรมการคุมสอบ    ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวประภัสสร  สีมา ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นายอิศรา สีสัน ครู    โรงเรียนวัดปทุมนายก 

2 
คนท่ี 1 นางสาวนปภัช  รุณวงษ ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นางสาวสุกัญญา  บุญธรรมสง ครู    โรงเรียนวัดปทุมนายก 

3 
คนท่ี 1 นางก่ิงกนก  ฉัตรแกวมณี ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นายเอกพันธ  คุมวงษ ครู    โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎรบํารุง) 

4 
คนท่ี 1 นางสาวทศนวรรณ  แจงเหตุผล ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นายชัยมงคล  แกวมณี ครู    โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎรบํารุง) 

5 
คนท่ี 1 นายนิธิพงศ  โรจนดุล ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นางสาวรักชนก  พุฒซอน ครู    โรงเรียนอยูประชานุเคราะห 

6 
คนท่ี 1 นางสาววศินี  ดีท่ีสุด ครู    โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

คนท่ี 2 นางสาวดาริน  ฮกซุนเฮง ครู    โรงเรียนอยูประชานุเคราะห 

7 
คนท่ี 1 นางสาวสุพัตรา  สมีแจง ครู    โรงเรียนชุมชนประชานกิรณอํานวยเวทย 

คนท่ี 2 นางสาววีระนันท  มนตรี ครู    โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

8 
คนท่ี 1 นางสาวนิภาภรณ  นากสุก ครู    โรงเรียนชุมชนประชานกิรณอํานวยเวทย 

คนท่ี 2 นางสาวดารารัตน  อนถาวร ครู    โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 

 

 

 

/5.นักการ  ... 
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5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางสาวปยมาภรณ  ม่ิงบุญธวัชกุล โรงเรียนปยวัฒนศาสตร นักการ ภารโรง 

5.2  นางสาวขวัญชนก   แดนไธสง โรงเรียนปยวัฒนศาสตร นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม                 (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายวิจิตต  วิมลศิลปน ผูอํานวยการโรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน)  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1นายสุเชษฎฐ      คูกิติรัตน ครู  โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2นายอํานาจ  เกียรติสมชาย ครู  โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางวิลาวัณยภัทร  พงศภาณุ ครู  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม  

4. คณะกรรมการคุมสอบ     ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางชลิตา  ระเห็ดหาญ ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายธวัชชัย  เมฆสุวรรณ ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

2 
คนท่ี 1 นางสาวชนิตา  นิลพันธุ ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวเยาวดี  กีรติธเนศกุล ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

3 
คนท่ี 1 นางสาวปยวรรณ   หินพราย ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางมธุรส   ศรีเงิน ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

4 
คนท่ี 1 นางสาวนิตยา  นามไธสง ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวนาถศิริ  ขุนจันทร ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

5 
คนท่ี 1 นายธีรพงษ  บุตรแกว ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวชมภู ทิพยประเสริฐ ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

6 
คนท่ี 1 นายสุรศักดิ์  วงรอฮีม ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวณัฐสุดา  ขันอาษา ครู    โรงเรียนปยวัฒนศาสตร 

5. นักการ  ภารโรง 

นายอดิศักดิ์  บัวเลี้ยง             โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

สนามสอบโรงเรียนวัดลาดสนุน (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายบัญชา  จันทรรักษา ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร  

/2.8 คณะกรรมการกลาง ... 
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2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวฤดี    เชยเดช ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาววิภารัตน  ลามทุม ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นายวชิรุณกรณ    กมุทชาติ ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางสาวจันทิมา    ชารธีรรม ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางเนตรชนก   ยอดเชียงคํา ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นายถวัลย   ประวนัเณ ครู  โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางสาวสายสวาท  ตันเยี่ยม ครู  โรงเรียนวัดลาดสนุน  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายวรวิทย   อันแสน ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางอิสริยา  วาระสิทธิ์ ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

2 
คนท่ี 1 นางสาวรัชนีกร  รุงแจง ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางนันทิตา  ก่ิมมณี ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

3 
คนท่ี 1 นายศุภฤกษ   ตรีมงคล ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางโชติกา  เสวตะโสภณ ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

4 
คนท่ี 1 นางสุริยา   ตรีมงคล ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นายพีระพงษ  จงยิ่งเจริญยศ ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

5 
คนท่ี 1 นางสายรุง     คําลาด ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวนภชา  จั่นจุย ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

6 
คนท่ี 1 นางสาวธารทอง   ศรีนนท ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางนาวรัตน   จันทรขอนแกน ครู   โรงเรียนศรีจิตรา 

7 
คนท่ี 1 นางสาวรตนปฐน     นิธิศพิวฒัน ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวภณิตา  นิ่มชูชีพ ครู   โรงเรียนพัฒนาวิทยา 

8 
คนท่ี 1 นางสาวจันทรนภา   จันทรแจมใส ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุชีพ     พันธสมบัติ ครู   โรงเรียนพัฒนาวิทยา 

 

/หองสอบท่ี 9  ... 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

9 
คนท่ี 1 นางสาวธีอุษา    จินดามณี ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวเยาวภา  นนทิจันทร ครู   โรงเรียนพัฒนาวิทยา 

10 
คนท่ี 1 นางสาววิยะดา        บุญภูงา ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวธัญญา    ปองปน ครู   โรงเรียนพัฒนาวิทยา 

11 
คนท่ี 1 นางสาวระเบียบ   อารมคง ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นายยุทธนา  หอมไกรลาศ ครู   โรงเรียนไกรลาศศึกษา 

12 
คนท่ี 1 นางสาวกรองมาศ   ใจกลา ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางกรองทอง  หวามุข ครู   โรงเรียนไกรลาศศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายนิคม    ปนสนิท ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นายอรรถพล  วุฒิสิวะชาติกุล ครู  โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

2 
คนท่ี 1 นางสาวเฉิดฉันท    อนุกูล ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวทรรศนีย  ตรีเมฆ ครู   โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

3 
คนท่ี 1 นางฉวีวรรณ    จัดช ู ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นายนฤดล  สีมีงาม ครู   โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

4 
คนท่ี 1 นายประเสริฐ   เสารสมยา ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสิริรัตน   กลิ่นจันทร ครู   โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

5 
คนท่ี 1 นางสาวสุทธิพร  สังขทอง ครู  โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นางสาวอุไรวรรณ   นอยมาลา ครู   โรงเรียนชุมชนประชาธปิตยวิทยาคาร 

6 
คนท่ี 1 นางวรัญญา  แสงน้ํา ครู  โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นางสาวอังศณา  บรรจมาตย ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 

7 
คนท่ี 1 นางฐปนรรฆ  นพแดง ครู  โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นายสุกฤษฏิ์  อุตรมาตย ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 

 

 

 

 

/5.นักการ ... 
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5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางสาวสาวณี  บุญศักดิ์ศรี          โรงเรียนวัดลาดสนุน นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวสายใจ  ธรรมปญญา โรงเรียนวัดลาดสนุน นักการ ภารโรง 

5.3 นางวรรณา  รื่นสละ โรงเรียนวัดลาดสนุน นักการ ภารโรง 

5.4 นายคํารณ  ปนทอง โรงเรียนวัดลาดสนุน นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนระเบียบวิทยา (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

      นางพูนทรัพย    พวงนาคพันธุ ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวกมลเนตร  จิตรตรีนิตย ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นายชวนชัย  ชาติศักดิ์ ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางสาวทองหลอ  โพธิ์ทอง ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางพัชรี  ภักดีวิลัย ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.1.5 นายนัดที  แจมใส ครู  โรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  5 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางสาวสุดาลักษณ  โพธิกุดไสย    ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางกัญญาวดี  ณรงคฤทธิไกร ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางสาวภารุจีร  กําแหง ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวปาริชาติ  จงเผือกกลาง ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวสุรียพร  จันทรส ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

2 
คนท่ี 1 นางสาวรุงนภา  ปาสานะโก ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางเพียงจันทร  โพธิ์สังข ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

3 
คนท่ี 1 นางสาวพันทิวา  ปททุม ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวกฤษณธิกาญจน  ไพบูลยเกษม ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

4 
คนท่ี 1 นางสาวกานตรวี  เกิดสมศรี ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวสิริรัตน  ไผเจริญ ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

5 
คนท่ี 1 นางสาวอรพรรณ  ฤกษเปรมปรี ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวมโนชา  วามะเกตุ ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

6 
คนท่ี 1 นายกฤษณพล  อํ่าจิตร ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นายศุภกิจ  วิเศษนคร ครู   โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

7 
คนท่ี 1 นางนพรัตน  พลศักดิ์ขวา ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวติญากร  อุตฤทธิ์ ครู   โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

8 
คนท่ี 1 นางสาวพรรณิภา  นาราษฎร ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางศิริภรณ  ชาติคง ครู   โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

9 
คนท่ี 1 นางสาวควรพิศ   โปนะทอง ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นายวิษณุ  เปรี้ยวนิ่ม ครู   โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 

10 
คนท่ี 1 นางสาวถาวร  พรสิงห ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวศรัญญา   นอยพิมาย ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

11 
คนท่ี 1 นางสาวชลธิกาญจน  ภูมีศรี ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นายวาทิต   อิสสะอาด ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

12 
คนท่ี 1 นางสาวณิน  เจดียกัน ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นายประทีป   รอดสวัสดิ์ ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

13 
คนท่ี 1 นางธิดารัตน  วุฒิสิวะชาติกุล ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นางสาวพนิดา   นามแสง ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

14 
คนท่ี 1 นางสาวบุษบา  นามแสง ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นางสาวเรณู   ทรงรัตน ครู   โรงเรียนบรรจบรักษ 

15 
คนท่ี 1 นางสาวมลฤดี  สรอยสลับ ครู   โรงเรียนขจรเนติยุทธ 

คนท่ี 2 นางสาวเกศมณี    แยมไสย ครู   โรงเรียนบรรจบรักษ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี 

 
ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายกิตติธัช  ทองขาว ครู   โรงเรียนชุนชนเลิศพินิจพิทยาคม 

คนท่ี 2 นายเกียรติคุณ  ศิริเวช ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 

2 
คนท่ี 1 นางสาวศิริรัตน  สุวรรณกิจ ครู   โรงเรียนชุนชนเลิศพินิจพิทยาคม 

คนท่ี 2 นางสาวอรนรินทร  นุชงอน ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 

3 
คนท่ี 1 นางสาวประภัสสร  พันเพ็ชร ครู   โรงเรียนชุนชนเลิศพินิจพิทยาคม 

คนท่ี 2 นายกิตติ  นุชเทียน ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

4 
คนท่ี 1 นางวิมลมาศ  พงศชนะ ครู   โรงเรียนชุนชนเลิศพินิจพิทยาคม 

คนท่ี 2 นายวิวัฒน อูผลเจริญ ครู   โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

5 
คนท่ี 1 นางอุทัยวรรณ  เลหวิสุทธิ์ ครู   โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางจุรีย สุวรรโณ ครู   โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1. นางสาวสุทธิมา  ศรีสุขพรอม       โรงเรียนระเบียบวิทยา นักการ ภารโรง 

5.2 นางขวัญตา หวงประโคน โรงเรียนระเบียบวิทยา นักการ ภารโรง 

5.3 นางสาวอุทิศ  พิมพา โรงเรียนระเบียบวิทยา นักการ ภารโรง 

5.4 นางศรีสุดา   ยมนา   โรงเรียนระเบียบวิทยา นักการ ภารโรง 

สนามสอบ  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายประธาน  เสนีวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการโรงเรียนเฟองฟาวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาวภัทชราวดี   สังขมณี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางพชรภรณ   สังฆะมะณี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นายนันทวัฒน  สังฆะมะณี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.4 นางสาววารุณี   ประรินทรทะวงค ครู  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางกําจาย     ช้ําเกตุ ครู  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา  

4. คณะกรรมการคุมสอบ     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวกฤษณา  ลพนิกร ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นายทนงค  มาอินราช ครู  โรงเรียนวัดแจงลําหิน 

2 
คนท่ี 1 นางสาวณราทิพย  วรรณพัฒ ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางกมลชนก  ออนสําลี ครู  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

3 
คนท่ี 1 นางสาวคมขํา  เนียมมณี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวณิชารัศม  บุญยิ่ง ครู  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

4 
คนท่ี 1 นางสาวอัมพร  แกวบุญเรือง ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางทิพยา  เอ่ียมอํ่า ครู  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

5 
คนท่ี 1 นางสาวปวีณา   ทองดี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาววรรณพร  มุลตองคะ ครู  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

- 23 - 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

6 
คนท่ี 1 นางสาวอริยาภรณ    ขุนปกษี ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวมณีรัตน  หารเทศ ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

7 
คนท่ี 1 นางสมบูรณ  ขําบุญ ครู  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

คนท่ี 2 นางสาวศิริพร  สินตา ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

8 
คนท่ี 1 นางภคพร  นกดี ครู  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

คนท่ี 2 นางสาวชนิดาภา  พันธบุญมี ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

9 
คนท่ี 1 นางมาลี  แจมสุวรรณ ครู  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

คนท่ี 2 นางสาวสุภานัน  แสวงสาย ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

10 
คนท่ี 1 นายสุเนตร  ซาวจําปา   ครู  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 

คนท่ี 2 นางสาวกันยารัตน    รอดคง ครู  โรงเรียนวัดประชุมราษฎร 

11 
คนท่ี 1 นายพงศักดิ์  เกลือสีโท ครู  โรงเรียนวัดแจงลําหิน 

คนท่ี 2 นางสาววัลลภา   ครุฑบางยาง ครู  โรงเรียนวัดประชุมราษฎร 
 

5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางสุนันท   จันทคัด             โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา นักการ ภารโรง 

5.2 นางพรทิพย  เจริญสัตย โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนวัดคลองชัน (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางสมหมาย  คุมนุช ครู  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวชิโนรส  กวางแกว ครู  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาวณัฏฐา  รุงเรืองศรี ครู  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางพรวดี  ประจักษสุนทร ครู  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางนีรดา  สินธสมุทร ครู  โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางกาญจนา   พรอมประดิษฐ ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.2.3 นางวิรัช   ไชยเขตต ครู  โรงเรียนระเบียบวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3    

2.2.4 นางสาวสุพรรณีย  เทียมขุนทด ครู  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางสุวลี    นิรมานสกุลพงศ ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน 

 

/4.8 คณะกรรมการคุมสอบ... 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวอภิญญา    สืบสีสุก ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นายยุทธพงษ   วงษเบญจพล ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

2 
คนท่ี 1 นางสาวกัลยารัตน     ชัยเดช ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวอัมพร  พลเยี่ยม ครู   โรงเรียนสวนอักษร 

3 
คนท่ี 1 นางสาวชญาบดี     ดอนกลาง ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นายเทอดศักดิ์  ยศสมบัติ ครู   โรงเรียนสวนอักษร 

4 
คนท่ี 1 นางรัชนี   ไชยวรรณ ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นายสาธิต  รอดอยู ครู   โรงเรียนสวนอักษร 

5 
คนท่ี 1 นางวิลาวัลย    กุลบุตร ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวรัชนก  ถีระแกว ครู   โรงเรียนสวนอักษร 

6 
คนท่ี 1 นางสาววาทิน   แสงแกว ครู   โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 

คนท่ี 2 นางกมลชนก  ลายทอง ครู   โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

7 
คนท่ี 1 นางสาวจุรีมาศ   มีทิพย ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางสุนีพร  พลอยดี ครู   โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

8 
คนท่ี 1 นางสาวเพ็ญศรี   ใหมเหลือง ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นางลําจวน  เสือสูงเนิน ครู   โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

9 
คนท่ี 1 นายชัยณรงค     เปลี่ยนวิจารณ ครู   โรงเรียนระเบียบวิทยา 

คนท่ี 2 นายสมบูรณ  แพทยกระโทก ครู   โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3   ประกอบดวย 

 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางวรัญญา    วีระวัฒนะ ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางภิญญดา  รักษาเมือง ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

2 
คนท่ี 1 นายวุฒิพงษ    ทับเพ็ชร ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางเทพินทร  หอมทอง ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

3 
คนท่ี 1 นางรุงนภา     ศรีสุข ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวนันทธีมา  ศรีคัณฑะ ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

4 
คนท่ี 1 นายบุญรุง      ศรีสุข ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวสุธิพร  ชมตระกูล ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 



หองสอบท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

5 
คนท่ี 1 นางสาววนิดา    อาลี ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวสุชัญญา  พันธทับ ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

6 
คนท่ี 1 นางสาวกิริยา    ชางปน ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นายกริชนรินทร  สิงคเวหน ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

7 
คนท่ี 1 นางกุลภัค    วชิรัตนพงษเมธี ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวธัญชนก  ติกาพันธ ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

8 
คนท่ี 1 นายพิเชษฐ     มวงสอน ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว ครู   โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

9 
คนท่ี 1 นางสาวราตรี   ศรีสุข ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวพรพชร  ยอดวัน ครู   โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

10 
คนท่ี 1 นางพจนีย  ทองเตี้ย ครู   โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวอติภา  โทรัตน ครู   โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

11 
คนท่ี 1 นางสาวปฐวี  บุญพิทักษ ครู   โรงเรียนวัดลาดสนุน 

คนท่ี 2 นางสาวน้ําฝน   คําภูแสน ครู   โรงเรียนวัดอัยยิการาม 

5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางสาวนฤมล    ไชยราช โรงเรียนวัดคลองชัน นักการ ภารโรง 

5.2 นางศิริกาญจน  ภูริภัทรวิรุฬห โรงเรียนวัดคลองชัน นักการ ภารโรง 

5.3 นางกุหลาบทิพย     ปนหิรัญ โรงเรียนวัดคลองชัน นักการ ภารโรง 

5.4 นางวิระวรรณ  สุภานันท โรงเรียนวัดคลองชัน นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางสาวปดิวรัดา   นวลเขียว ผอ.  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาวแสงดาว  โตะมิ ครู  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางสาวนุชรี   ชินสา ครู  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางสาวน้ําทิพย  แสงนริน ครู  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.4 นางสาวศิรินุศรา    ศรีวงศา  ครู  โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ      

นางรัชนี  ไชยแสน ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสะอาดรังสิต 

 

/4.คณะกรรมการคุมสอบ ... 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล   ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายสุริยา  เด็นลีเมาะ ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสมฤดี  แทนเอ่ียม ครู    โรงเรียนเปรมฤทัย 

2 
คนท่ี 1 นางธัณยจิรา  เย็นละมอม ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางพรพิมล เจริญสันต ครู    โรงเรียนวัดทศทิศ 

3 
คนท่ี 1 นางสาวกานดารัตน  ญาณอรรถ ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวพิริยา  จินะแปง ครู    โรงเรียนวัดทศทิศ 

4 
คนท่ี 1 นางสาวฌนัสวี  โพธิ์แส ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุวรรณา   พงษผองพูล ครู    โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 

5 
คนท่ี 1 นางจารุณี  พัทฒนชัยเดชา ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวกาญจนา  เปรมประสงค ครู    โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 

6 
คนท่ี 1 นางสาวภัทรญา  ถุงประทินนอก ครู    โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุวรรณี  ทองแดง ครู    โรงเรียนสหราษฎรบํารงุ 

7 
คนท่ี 1 นางสาวพรพรรณ  สรอยสูงเนิน ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวจริยา  จันทรละมูล ครู    โรงเรียนสหราษฎรบํารงุ 

8 
คนท่ี 1 นายสมชาย  กลิ่นมาลัย ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวนภาภรณ  หอมออน ครู    โรงเรียนสหราษฎรบํารงุ 

9 
คนท่ี 1 นางรัตนา  ดํารงเกียรติชัย ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวพรสวรรค  จันทกลิ่น ครู    โรงเรียนสหราษฎรบํารงุ 

10 
คนท่ี 1 นางสาวรัชฏาภรณ  นาพรม ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวกานจนา  ไชยสะอาด ครู    โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร 

11 
คนท่ี 1 นางสาวนิดา  เทือกเทียน ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวนุชนาถ  แกวมาลุน ครู    โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร 

12 
คนท่ี 1 นางสาวสุชาดา  ปาทาน ครู    โรงเรียนวัดคลองชัน 

คนท่ี 2 นางสาวนันทิดา  เทียนอราม ครู    โรงเรียนกลางคลองสิบ 

13 
คนท่ี 1 นางสาวสะใบแพร  สุดลอย ครู    โรงเรียนเปรมฤทัย 

คนท่ี 2 นางสาวปวีณา  ศรีจันทร ครู    โรงเรียนกลางคลองสิบ 

 

 

/5.นักการ ... 



- 28 - 

5. นักการ  ภารโรง   ประกอบดวย 

5.1 นางสาวอัจฉราวรรณ   ชัยศรัตรา โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวภัชชรา   ไมงาม  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต นักการ ภารโรง 

5.3 นางสาวรุงมณี   สีแดงฮวน  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนเฟองฟาวิทยา (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางควรพิศ  เขียวแกว ผูอํานวยการโรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาวจรินทรทิพย  ศิริเมืองจันทร ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางสาวอัมพวัน   ศรีหรั่งไพโรจน ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางเสาวณิต   เสารสมยา ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.4 นางสาวพัชรินทร  เงาประเสริฐ ครู  โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางน้ําผึ้ง  นาคมา ครู  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา  

4. คณะกรรมการคุมสอบ       ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวสุภาวดี    สมภักดี ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวจิตติมา  กลับสงเคราะห ครู    โรงเรียนวัดพืชอุดม 

2 
คนท่ี 1 นางสาววิลาวรรณ  ลายน้ําเงิน ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นายญาณาธิป  วงศสุภา ครู    โรงเรียนวัดพืชอุดม 

3 
คนท่ี 1 นางณัฐธิดา   เพ็ชรสวาง ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวมณีนุช   นันทะวงค ครู    โรงเรียนวัดโสภณาราม 

4 
คนท่ี 1 นางสาวพิระดา  บุญสิงห ครู    โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป 

คนท่ี 2 นางสาวธนนันท  วังสีรัง ครู    โรงเรียนวัดโสภณาราม 

5 
คนท่ี 1 นางสาวอัมพร  พลสิทธิ์ ครู    โรงเรียนรวมราษฎรสามัคคี 

คนท่ี 2 นายสุบิน นามปญญา ครู    โรงเรียนวัดมงคลรัตน 

6 
คนท่ี 1 นางสาวนพรัตน  พรมบุญเรือง ครู    โรงเรียนรวมราษฎรสามัคคี 

คนท่ี 2 นางสาวลลิดา เคนโยธา ครู    โรงเรียนวัดมงคลรัตน 

 

/หองสอบท่ี 7  .... 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

7 
คนท่ี 1 นางสาวจารุวรรณ  วงคแกว ครู    โรงเรียนรวมราษฎรสามัคคี 

คนท่ี 2 นางสาวผองแผว จันทรพายัพ ครู    โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

8 
คนท่ี 1 นางสาวสุพัตรา  วิสิต ครู    โรงเรียนรวมราษฎรสามัคคี 

คนท่ี 2 นางสาวสุจิรา แกวเขียว ครู    โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 

9 
คนท่ี 1 นางสาวศิริกาญจน  เย็นเสมอ ครู    โรงเรียนรวมใจประสิทธิ์ 

คนท่ี 2 นางสาวกุลสุดา  วิบูลยสิน ครู    โรงเรียนวัดนิเทศน 

10 
คนท่ี 1 นางยุพดี  ภูดาย ครู    โรงเรียนรวมใจประสิทธิ์ 

คนท่ี 2 นายนิวัฒ  บัวติ๊บ ครู    โรงเรียนวัดนิเทศน 

11 
คนท่ี 1 นางสาวสุนิศา  สุจาคํา ครู    โรงเรียนรวมจิตประสาท 

คนท่ี 2 นางสาวใกลรุง  เกาบริบูรณ ครู    โรงเรียนวัดสมุหราษฎรบํารุง 

12 
คนท่ี 1 นางสาวพิชญาภา  คนเพียร ครู    โรงเรียนรวมจิตประสาท 

คนท่ี 2 นายพงศกร  ภูวนนท ครู    โรงเรียนวัดสมุหราษฎรบํารุง 

5. นักการ  ภารโรง    ประกอบดวย 

5.1 นางยุพดี  บุบผารัตน โรงเรียนเฟองฟาวิทยา นักการ ภารโรง 

5.2 นางพรรณธิพา  ศรีแยม  โรงเรียนเฟองฟาวิทยา นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนเจริญดีวิทยา     (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางสุชีวี   พันธุครุฑ ผูอํานวยการโรงเรียนพระวิสุทธิวงส  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาลี่  พรมทอง ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางไพเราะ  ทําพนม    ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

       นางศิริพร  พงษเนตร ครู  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ    ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวปริศนา  พันเดะ ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวเสมอใจ  สารประสพ ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

2 
คนท่ี 1 นางอัมพวรรณ  เก็มกาเมน ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวอาภรณ  สุขจิต ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

3 
คนท่ี 1 นางอุษา  พูนทรัพย ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวนิดติญา  แกวกัณหา ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

4 
คนท่ี 1 นางสาวเกียรติมณี  สกุลเกียรติศักดิ์ ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวสายชล  ออนสําลี ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

5 
คนท่ี 1 นางจะรุ  ทองนพรัตน ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวกัณฐภรณ  นามฉิบ ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

6 
คนท่ี 1 นายนฤทธิ์ศร  อุบลพืช ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

คนท่ี 2 นางสาวดวงนภา ธีระทวีสุข ครู  โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

7(พิเศษ) 
คนท่ี 1 นายลิขิต  ใจดี ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวอิศรา  วันหมัด ครู  โรงเรียนวัดเกตุประภา 

5. นักการ  ภารโรง 

 นายสุรชัย  โตะยีบอ             โรงเรียนเจริญดีวิทยา 

สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายธนากร   ฉันทปราโมทย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองชัน  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวชมภูนุช   ก่ิงแกว ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นงสาวอารีย  อินทโชติ ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางสาวกาญจนวรุณ  พงษนุช ครู  โรงเรียนวัดคลองชัน กรรมการกลางคนท่ี  1 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

      นางประเทือง   บุญม่ัน ครู  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 
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4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวนิศรา  มูลโคตร ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางธิติพร  จิตตรง ครู    โรงเรียนคอมมูนิตา  อินคอนโทร 

2 
คนท่ี 1 นางสาวนิศมา  ผายพันธ ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวประภาศรี  บุญศิริ ครู    โรงเรียนคอมมูนิตา  อินคอนโทร 

3 
คนท่ี 1 นางสาวถิรนุช  ขําวงษ ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางพนิดา  มะลิซอน ครู    โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวัน 

4 
คนท่ี 1 นางสาวจารุพรรณ  สุนทร ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางอรทัย  หินแกว ครู    โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวัน 

5 คนท่ี 1 นางสาวสุดาวดี   คําผุย ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางสาวจิตรา   วงศไพฑูรย ครู    โรงเรียนวงศไพรฑูรย 

6 
คนท่ี 1 นางสาวมาลี     เลื่อมใส ครู    โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

คนท่ี 2 นางไพฑูรย   รวยทรัพย ครู    โรงเรียนวงศไพรฑูรย 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3     ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายสิปปภาส    ใจสํารวม ครู   โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

คนท่ี 2 นางสาวมันทนา  เกษมโกสินทร ครู   โรงเรียนไตรพัฒน 

2 
คนท่ี 1 นางสาวอมรา    อินทวัตร ครู   โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

คนท่ี 2 นางสาวศิธร สิทธิชัย ครู   โรงเรียนไตรพัฒน 

3 
คนท่ี 1 นางสาวปาริฉัตร    มานุชานนท ครู   โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

คนท่ี 2 นางวราภรณ  สุขยิ่ง ครู   โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

4 
คนท่ี 1 นายนิพนธ  เจริญจันทร ครู   โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 

คนท่ี 2 นางสาวศรีเวียง  เตาสุวรรณ ครู   โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 

5. นักการ  ภารโรงประกอบดวย 

5.1 นายเอกรินทร    บุญครอง โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง นักการ ภารโรง 

5.2 นายมงคล  กันเผือก โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง นักการ ภารโรง 
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สนามสอบโรงเรียนพระวิสุทธิวงส (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายเกรียงไกร  อาจเวทย ผูอํานวยการโรงเรียนเจริญดีวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางปยมณฑ  สาสุนทรา ครู  โรงเรียนเจริญดีวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาวนุชนาถ  ผลไม ครู  โรงเรียนเจริญดีวิทยา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางนภัสนันท  ทวีพิพัฒนกุล ครู  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.1.4 นางสกุณา  ชาลีดี ครู  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง กรรมการกลางคนท่ี  4 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางสาวนิตยา    พานุมาส ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางสาวนิภา    จนัทะโสม ครู  โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางญาดา  หอมเกษร ครู  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส 

  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6   ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายสมคะเน  โตวัฒนา ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นางสาวอรสุมา  ทองบอ ครู   โรงเรียนวัดธัญญะผล 

2 
คนท่ี 1 นายวิทยา  เปรื่องนา ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นางทัศนีย  ปตรชาต   ครู   โรงเรียนไตรพัฒน 

3 
คนท่ี 1 นางสาวปยะดา  พ่ึงยนต ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นายชวนากร  อุดมบุญภาพงษ ครู   โรงเรียนไตรพัฒน 

4 
คนท่ี 1 นางสาวสุรางค  รุงเรือง ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นางสาวรัตนกุล   ดาพันธ ครู   โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

5 
คนท่ี 1 นางสาวอังศณา   ปกษา ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางสาววิไลวรรณ   กองทรัพย ครู   โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

6 
คนท่ี 1 นางสาวสุภาภรณ  พัดใหม ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางสาวฐิตารีย  พงศปญจศิล ครู   โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 

7 
คนท่ี 1 นางสาวภัทรติมนต  นุมพินิจ ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางสาวปทมนลิน   บุญผอง ครู   โรงเรียนบีคอนเฮาสแยมสอาดรังสิต 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

8 
คนท่ี 1 นางสาวจุฑามาศ  คาคุม ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางวิมล ไพศาลจิตร ครู   โรงเรียนวัดดอนใหญ 

9 
คนท่ี 1 นายอานนท  ลิ้มทอง ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางสาวจิรัชญา พิรภัณฑ ครู   โรงเรียนวัดดอนใหญ 

10 
คนท่ี 1 นางสาวภาวิณี  เขียวทอง ครู   โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 

คนท่ี 2 นางสาวสนิตา เพ่ิมพูน ครู   โรงเรียนวัดดอนใหญ 

11 
คนท่ี 1 นางสุมาลี  คําภา ครู   โรงเรียนวัดธัญญะผล 

คนท่ี 2 นางสาวสรัญญา ชลิทธิกุล ครู   โรงเรียนวัดดอนใหญ 

12 
คนท่ี 1 นายขจรศักดิ์  เหมตะเวน ครู   โรงเรียนวัดธัญญะผล 

คนท่ี 2 นางสาวภัทรสุดา  หนูเรือง ครู   โรงเรียนวัดลานนา 

13 
คนท่ี 1 นางสาวปรีชานุช  ชื่นเชาวกิจ ครู   โรงเรียนวัดอดิศร 

คนท่ี 2 นางปภาวรินทร  กํานนท ครู  โรงเรียนวัดลานนา 

14(พิเศษ) 
คนท่ี 1 นางประมวล  ศิริวรรณ ครู   โรงเรียนวัดธัญญะผล 

คนท่ี 2 นางสาววิภารัตน  พลเสน ครู   โรงเรียนวัดอดิศร 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ประกอบดวย 

 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายวรพงศ  ศรีจํานง ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นางสาวรวีวรรณ  ศรีกุล ครู   โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 

2 
คนท่ี 1 นายณปภัช ใบยา ครู   โรงเรียนวัดสุวรรณ 

คนท่ี 2 นางสาวณัชชา  เรียงสา ครู   โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 

3 
คนท่ี 1 นางสาวนิตยา  มาปด ครู   โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร 

คนท่ี 2 นางกัญนิภา  อินทรอักษร ครู   โรงเรียนวัดสมุหราฎรบํารุง 

4 
คนท่ี 1 นางสาวธนภรณ  นาจักร ครู   โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร 

คนท่ี 2 นางสาววิสุตา  พงษพรม ครู   โรงเรียนวัดสมุหราฎรบํารุง 

5 
คนท่ี 1 นางสาวกาญจนา  ศรีสวัสดิ์มงคล ครู   โรงเรียนวัดทศทิศ 

คนท่ี 2 นายสุวิทย   สอนชัยภูมิ ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

6 
คนท่ี 1 นางสาวณัฐชา  ดียิ่ง ครู   โรงเรียนวัดทศทิศ 

คนท่ี 2 นางสาวทองมา   บุญกอง ครู   โรงเรียนวัดปญจฑายิกาวาส 

 

/5.นักการ ... 
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5. นักการ  ภารโรงประกอบดวย 

5.1 นางสาวอุมาพร  อรุณลักษณ            โรงเรียนพระวิสุทธิวงส นักการ ภารโรง 

5.2 นางสาวบังอร  ศรสิทธิ์ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส นักการ ภารโรง 

5.3 นางสาวนิศานาถ  วงศศรีชา โรงเรียนพระวิสุทธิวงส นักการ ภารโรง 

5.4 นางสาวกชกร   โตเสม โรงเรียนพระวิสุทธิวงส นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนชุมชนบึงบา (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นางพัชรี  เหลืองอุดม ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรสงเคราะหวิทยา  

2. คณะกรรมการกลาง     ประกอบดวย 

2.1 นางสาวภัสราวรรณ  ซ่ือสัตย ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรณอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.2 นางสาวสุกัญญารัตน  ราชวัตร ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรณอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.3 นางสาวหทัยทิพย   สีสวน ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรณอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.4 นางสาวรัชนู  ละอองเอก ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรณอํานวยเวทย กรรมการกลางคนท่ี  4 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบประกอบดวย 

นางจําลองลักษณ   กอนทอง ครู  โรงเรียนชุมชนบึงบา 

4. คณะกรรมการคุมสอบ      ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวสุธาสินี  สีทับทิม ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวจํารัส    พิมพะ ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

2 
คนท่ี 1 นายเทพฤทธิ์  พรประสิทธิ์ ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวชลิดา  ชางพิมพ ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

3 
คนท่ี 1 นางสาวทองปอนด  สายอุดม ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายพจนาจ    คชาชัย ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

4 
คนท่ี 1 นางพิมพา  ยิ้มเกิด ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางกอบแกว   โทมุลา ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

5 
คนท่ี 1 นางสาวลลิดาฌา  จันทะจร ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายธีรธวัช   โลหะประเสริฐ ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

6 
คนท่ี 1 นางสาวคุณาพร  นัดดาวงศ ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายสมศักดิ์   สัจจรังสิตสกุล ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

7 
คนท่ี 1 นางสาววนิดา  ขันโมลี ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวดาวพระศุกร   ศรีสวาง ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 



หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

8 
คนท่ี 1 นางวิภา  สรีสุวรรณ ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวจรรยา    อุเทน ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

9 
คนท่ี 1 นางสาวจิตรา  ภูกันแกว ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางนพิน    คุณาพรพิพัฒนกิจ ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

10 
คนท่ี 1 นางสาวมะลิ  สระแกว ครู    โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสุมิตรา     อุนจิตร ครู    โรงเรียนธัญวิทยา  (ตงม้ิน) 

11 
คนท่ี 1 นายนรุติชัย  เกิดบุญ ครู    โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 

คนท่ี 2 นายธเนศร  บําเพ็ญทาน ครู    โรงเรียนราษฎรสงเคราะหวิทยา 

5. นักการ  ภารโรงประกอบดวย 

5.1 นายสมทรง    งามใจ             โรงเรียนชุมชนบึงบา นักการ ภารโรง 

5.2 นางสมลิ้ม     เพชรนอย โรงเรียนชุมชนบึงบา นักการ ภารโรง 

สนามสอบโรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย (ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  และมธัยมศึกษาปที ่3) 

1. หัวหนาสนามสอบ  

นายปยราช  สืบเชื้อวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโปรยฝน  

2. คณะกรรมการกลาง 

2.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี   6     ประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณ ครู  โรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการกลางคนท่ี  1 

2.1.2 นางสาวพรรษชล   มะโนลัย ครู  โรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการกลางคนท่ี  2 

2.1.3 นางชุดาพันธ       มีอุสาห ครู  โรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการกลางคนท่ี  3 

2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี   3     ประกอบดวย 

      2.2.1 นางสาวปวิตรา  สุขลอม ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการกลางคนท่ี  1 

      2.2.2 นางพยอม  ภูผินผา ครู  โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการกลางคนท่ี  2 

3. เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

นางสาวนันทมาศ  ชื่นฉํ่า                ครู  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย  

4. คณะกรรมการคุมสอบ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  6    ประกอบดวย 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นางสาวพิจิตรา  แววจะบก ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายชัชกร  คําแสนราช ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

2 
คนท่ี 1 นางตรีสุคนธ  สมดวง ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางจิดาภา  เรืองศิลปประเสริฐ ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 
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หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

3 
คนท่ี 1 นาวสาวเนตรชนก  กอกรีสกุล ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาววัณลัดฎา  มองคําหม่ืน ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

4 
คนท่ี 1 นางสาวภัทรพร  สมทรง ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวสินจัย  ชมภูประเภท ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

5 
คนท่ี 1 นางสาวสิริกุล    ขัตบุญเรือง ครู   โรงเรียนตวงพรวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุธามาศ  ธรรมนิมิตร ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

6 
คนท่ี 1 นางสาววิไลลักษณ  คําแกว ครู   โรงเรียนตวงพรวิทยา 

คนท่ี 2 นายทศพร  เศษนาม ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

7 
คนท่ี 1 นางสาวธาราภรณ  มวงสอน ครู   โรงเรียนจุฑารัตนวิทยา 

คนท่ี 2 นายนพรัตน  อนุสนธิ์ ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

8 
คนท่ี 1 นางสาวมัญฑิตา  แสนทาว ครู   โรงเรียนจุฑารัตนวิทยา 

คนท่ี 2 นางสาวสุชาวดี  มณีขาว ครู   โรงเรียนบิยวัฒนศาสตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  ประกอบดวย 
 

หองสอบท่ี   ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  /  หนวยงาน 

1 
คนท่ี 1 นายชาติกลา            ภารเวช ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาววันเพ็ญ  อินพันธ ครู   โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

2 
คนท่ี 1 นางสาวชลธิชา         หอทอง ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวสุนันทา  คุมภัย ครู   โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

3 
คนท่ี 1 นางสาวกนกวรรณ     บุญไชยแสน ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 วาท่ีรอยตรีพัฒนพล  โรจนดุล ครู   โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปตยาราม 

4 
คนท่ี 1 นายอนันตชัย           เงางาม ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นางสาวพรสุดา  ม่ังมูล ครู   โรงเรียนจุฑารัตนวิทยา 

5 
คนท่ี 1 นางสาววิมล  ธรรมโรเวศน ครู   โรงเรียนวัดศรีคัคณางค 

คนท่ี 2 นางสาวปรียาณัฐ  ชะนะสุข ครู   โรงเรียนจุฑารัตนวิทยา 

6 (พิเศษ) 
คนท่ี 1 นางสาวทิพวรรณ      ฤาชา ครู   โรงเรียนสารสาสนวิเทศรังสิต 

คนท่ี 2 นายณัฐวัฒน   อารีประชาภิรมย ครู   โรงเรียนวัดศรีคัคณางค 

5. นักการ  ภารโรง     ประกอบดวย 

5.1 วาท่ี รท.สุพจน  เพชรมอม            โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย นักการ ภารโรง 

5.2 นายกิตติศักดิ์  ธระปราบ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย นักการ ภารโรง 

5.3 นายภาณุ  ฮดดํา   โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย นักการ ภารโรง 

/มีหนาท่ี ... 
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มีหนาท่ี  ดังนี้ 

หัวหนาสนามสอบ 

1. ประสานงานกับศูนยสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของศูนยสอบ  และของ สทศ.           

อยางเครงครัด 

2. เตรียมความพรอมกอนการจัดสอบในสวนของสถานท่ีสอบ   โดยกํากับการตักหองสอบและติดสติ๊กเกอรขอมูลผู

มีสิทธิ์สอบบนโตะสอบ   พรอมท้ังกํากับใหมีการติดรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอ่ืน ๆ  ท่ีบอรดประชาสัมพันธ

ของสนามสอบ  และหนาหองสอบ   

3. เปนผูทําหนาท่ีเปดกลองบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ   สทศ.  อนุญาตใหเปดกลองบรรจุแบบทดสอบได     

ไมเกิน  1  ช่ัวโมงกอนเวลาสอบตามตารางสอบ   โดยมีตัวแทนศูนยสอบ  หรือผูท่ีศูนยสอบมอบหมาย  และตัวแทนจาก  

สทศ.  ประจําสนามสอบเปนสักขีพยาน   พรอมท้ังบันทึกรายละเอียดและลงนามในเอกสารกํากับการเปดกลองบรรจุ

แบบทดสอบใหครบถวน 

4. ขออนุมัติจากศูนยสอบ ในกรณีมีผูเขาสอบกรณีพิเศษท่ีไมมีเลขท่ีนั่งสอบ  (นักเรียน  Walk in)  ผูเขาสอบกรณี

พิเศษ  คือ  ผูท่ีไมมีรายชื่อในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ  (สทศ. 2)  ซ่ึงนักเรียนจะเขาสอบไดเม่ือไดรับอนุญาตจากศูนยสอบแลว  

และใหนักเรียนลงชื่อเขาสอบในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบกรณีพิเศษ  (สทศ. 3) 

5. กํากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอย   มีประสิทธิภาพ     

มีความยุติธรรม   โปรงใส   และเปนไปตามแนวปฏิบัติท่ี  สทศ. กําหนด    

6. สั่งพักการปฏิบัติหนาท่ีในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบหรือเจาหนาท่ีในสนามสอบบดพรองตอหนาท่ี   หรือประพฤติ

ตนไมเหมาะสมและรายงานศูนยสอบทราบ   

7. รายงานคาสถิติการสอบ  ผานทางระบบนําสงสถิติผูเขาสอบ  ที   www.niets.or.th  หลักเสร็จสิ้นการสอบของ

แตละวิชา 

8. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผูเขาสอบ   เม่ือมีการสอบเสร็จสิ้นในแตละวัน  ใหหัวหนาสนาม

สอบดําเนินการสงมอบกลองบรรจุกระดาษคําตอบท่ีปดผนึกเรียบรอยแลวใหตัวแทนศูนยสอบ  เพ่ือสงกลับศูนยสอบทันที  

หามท้ิงกลองบรรจุกระดาษคําตอบไวท่ีสนามสอบ 

9 ประสานงานกับศูนยสอบในการสรุปผลตามรายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับสนามสอบ (O-NET 5 )   และสรุปคาใชจายการเบิกจายคาตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน

ระดับสนามสอบในใบสําคัญรับเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานประจําสนามสอบ  (O-NET  8 )    รวมท้ังการสงมอบเอกสาร

การจัดสอบและหลักฐานทางการเงินใหศูนยสอบ 

10. สรุปผล พรอมบทลงโทษรวมกับตัวแทนศูนยสอบในกรณีท่ีมีเหตุการณทุจริต  หรือสอวาจะมีการทุจริตในหอง

สอบหรือบริเวณสนามสอบ  โดยใชแบบฟอรมสําหรับผูปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ  O-NET (สทศ. 5)  โดยกรรมการคุมสอบ

หรือผูท่ีเก่ียวของเขียนรายงานและเสนอหัวหนาสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือใหความเห็นพรอมท้ังลงนาม  รวบรวม

เสนอหัวหนาศูนยสอบ  และสงให  สทศ.  พิจารณาตอไป 

 

/คณะกรรมการกลาง ... 
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คณะกรรมการกลาง 

1. ดําเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ  ซองกระดาษคําตอบและใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ  (สทศ. 2)   เพ่ือมอบ

ใหกับกรรมการคุมสอบ   

2. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ – สงซองแบบทดสอบ  ซองกระดาษคําตอบ  และใบเซ็นชื่อ       

ผูเขาสอบ  (สทศ. 2)      

3. หลังเสร็จสิ้นการสอบ  ทําหนาท่ีในการตรวจนับจํานวนแบบทดสอบ และกระดาษคําตอบวาครบถวนตาม

จํานวนท่ีระบุหรือไม 

4. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผูเขาสอบท่ีมาติดตอในเรื่องตาง ๆ 

5. รับรายงานตัวผูเขาสอบประเภทเด็กพิเศษ  (นักเรียนท่ีมีความบกพรองในดานตาง ๆ  เชน  นักเรียนท่ีมีความ

บดพรองทางรางกาย  ทางการมองเห็นหรือทางการไดยิน)  โดยอํานวยความสะดวกในการแจงเขาหองสอบ  แล

รายละเอียดตาง ๆ  เก่ียวกับการสอบ  เชน  ระเบียบการเขาสอบ  ตารางสอบ  ใหกับผูเขาสอบ 

6. เดินตรวจความเรียบรอยของหองสอบและสนามสอบ 

7. ชวยควบคุมหองสอบในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบไมเพียงพอ 

8. ทําหนาท่ีเปนผูบรรจุซองกระดาษคําตอบใสกลองบรรจุกระดาษคําตอบเพ่ือสงกลับ  สทศ.  และเตรียมสงมอบ

ใหศูนยสอบ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสนามสอบ 

เจาหนาท่ีประสานงานประจําสนามสอบ 

1. ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานเรื่องอาคาร สถานท่ี 

2. อํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  กับบุคลากรในสนามสอบ  โดยไมตองรับผิดชอบเก่ียวกับแบบทดสอบ  

กระดาษคําตอบ  และการบริหารการสอบ 

กรรมการคุมสอบ 

1. กํากับการดําเนินการสอบใหเปนไปดวยความเรียบรอยท้ังภายในหองสอบ  และบริเวณใกลเคียงใหมีความ

โปรงใส  และยุติธรรม  มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามขอปฏิบัติของ  สทศ.  อยางเครงครัด 

2. ดําเนินการคุม  ขอใหยึดตามแนวปฏิบัติในคูมือการจัดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน  O-NET  ป

การศึกษา  2560  เปนหลักในการปฏิบัติงาน 

3. ควบคุมไมใหผูเขาสอบปฏิบัติผิดระเบียบ  หรือกระทําการทุจริตในระหวางการสอบ 

4. รายงานหัวหนาสนามสอบ  กรณีท่ีผูเขาสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ  หรือสงสัยวาจะมีการทุจริต  หรือมี

การทุจริตเกิดข้ึน   และหามบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขาบริเวณหองสอบ   

5. รักษาความลับของแบบทดสอบ  โดยไมใหบุคคลอ่ืน หรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 

6. ตรวจนับกระดาษคําตอบและแบบทดสอบใหถูกตองและครบถวน 

7. ตรวจสอบการกรอกขอมูลและการระบายท่ีหัวกระดาษคําตอบใหเรียบรอยและถูกตอง   

/8.รักษากระดาษ ... 
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8. รักษากระดาษคําตอบ และแบบทดสอบของผูเขาสอบไมใหสูญหาย  และตองนําสงกรรมการกลาง / 

หัวหนาสนามสอบทันที  หลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวิชา 

นักการ  ภารงโรง 

1. อํานวยความสะดวกแกกรรมการคุมสอบ  และบุคลากรในสนามสอบ  ตามท่ีไดรับการรองขอ 

2. กอนดําเนินการสอบจัดเตรียมสถานท่ีในการติดเอกสารประชาสัมพันธ   และจัดหองสอบตามแผนผังท่ี  สทศ.  

กําหนด 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ   ตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสนามสอบ 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี  18   มกราคม พ.ศ. 2561 

 

 

 

(นายวิชัย  แสงศรี) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 


