
ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ที่      20     / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งครูพำนักเรียนไปสนำมสอบกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ปีกำรศึกษำ 2560     ระดับสนำมสอบ 

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

 
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนดการด าเนินการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน       (O-
NET) ปีการศึกษา 2560 และก าหนดโรงเรียนที่เป็นสนามสอบในการด าเนินการทดสอบช่วงชั้นที่ 2       (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 22 สนามสอบ และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 11 สนามสอบ แล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการศึกษาระดับชาติ สทศ. เห็น
ควรให้เขตพ้ืนที่จัดสนามสอบให้เป็นกลุ่มเครือข่าย หรือตามบริบทที่เหมาะสม และผลการประเมินมีความ
น่าเชื่อถือสามารถน าไปเป็นสารสนเทศประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จึงจัดรวมสนามสอบโดยจัดให้
โรงเรียนที่มีระยะทางใกล้เคียงและมีจ านวนนักเรียนน้อยรวมเป็นสนามสอบ จึงมีความจ าเป็นต้องแต่งตั้งครูพา
นักเรียนไปสนามสอบในแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
1 ทองพูลอุทิศ 

ป.6 
1. นางพนิตตา          ตราโชติ 

ชุมชนประชาธิปัตย์ฯ 2. นางสาวพิมพรรณ   ค าปา 
3. นางสาวพรพิมล     รักสนิท 

2 วัดประยูรธรรมาราม 
ป.6 

1. นางปลื้มจิตร์  ทองเล็ก 
ชุมชนประชาธิปัตย์ฯ 2. นางชุติกาญจน์  บุญสุข 

3. นายพีระยุทธ  พิสูจน์ศิลป์ 
3 พัฒนาวิทยา 

ป.6 
1.นางณิชาภัทร  ชมวิชา 

ชุมชนประชาธิปัตย์ฯ 2.นางสุนิษา  ดวงสกาวพิสุทธิ์ 
3.นางศุภลักษณ์  เครือครุฑ 

4 สีวล ี ป.6 1.นางสาวธนัตฤนันท์      จ าศรี ชุมชนประชาธิปัตย์ฯ 

 

 

 /5.รังสฤษฏ์สองภาษา… 
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ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
5 รังสฤษฏ์สองภาษา 

ป.6 
1.นายเอกชัย       กิมยู่ฮะ 

ธัญวิทย์ 
2.นางสาวสัตตบงกช    บุตรดี 

6 วัดแสงสรรค์ 

ม.3 

1.นางคนึง  พูลสวัสดิ์ 

อุดมวิทยา 
2.นางจรา  เจียมกมล 
3.นางนิทิวดี  พารอด 
4.นางอุไร  กองนาค 

ป.6 

1.นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน 

อุดมวิทยา 

2.นางสาวทองสุข  วรรณกุล 
3.นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร 
4.นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์ 
5.นางสาวมาลินี  อุศุภการี 
6.ว่าท่ีร้อยตรีบญุโฮม  ตรองตริัมย ์

7 ทิพากรวิทยาการ 

ป.6 

1. นายอาทิตย์   สายเนตร 

อุดมวิทยา 

2. นางสาวสรินนา   บัวเทศ 
3. นายตรีวิวัฒน์   แก้วสว่าง 
4. นางมนฑิรา  เติมทรัพย์ 

ม.3 1.นายสุพจน์   ดวงแก้ว 
2.นางสาวเฟ่ืองฟ้า  จ าปาร้อย 

8 แก้วสว่างวิทยา ป.6 นายปราชญ์    แก้วสว่าง อุดมวิทยา 

9 บรรจบรักษ์ ป.6 1.นางสาวณัฐฐา   เชาวลิต อุดมวิทยา 

2 นายจตุพล   จตุเทน  

10 วัดมูลจินดาราม ป.6 1.นางสาวสมใจ  ธัญญาโภชน ์ วัดเขียนเขต 

2.นางนิลุบล   จันทร 

3.นางสาวศิวาภรณ์  อ่อนปาน 

ม.3 1.นางอราตี   สุนทโรทก 

2.นางดวงเด่น สารทนงค์ 

3.นางสาวสุภัคชกร     ตันเจรญิ 

4.นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุล 

11 รัตนโกสินทร์-รังสิต ป.6 นางสาวฐาปนี   เครืออนันต์ ธัญวิทย์ 
12 วนิษา ป.6 นายศรายุทธ   สีสมบูรณ์ โชคชัยรังสิต 

 

/13.ดวงกมล... 



 

ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
13 ดวงกมล 

ป.6 

1.นายขวัญชัย  อุเทน 

โชคชัยรังสิต 
2.นายวรนัฐณ์  สุปัดค า 
3.นางสาวชะนัดดา  บ ารุงศิลป์ 
4.นายศิวะดล  สีมาพล 

14 วัดนาบุญ 
ป.6 

1.  นางดวงกมล  บตุรแก้ว 

ธัญวิทยา(ตงมิ้น) 2.  นางพนมวนั วรดลย์ 

3.นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล 
15 ตวงพรวิทยา ป.6 1.นางวิภาดา     อวยพรส่ง ปิยวัฒนศาสตร์ 
16 วัดขุมแก้ว 

ป.6 
1.นายนิรุตติ์  สุขเจริญ 

วัดอัยยิการาม 
2.นางสาวเดือนเพ็ญ  เพ็งวิชัย 

17 จุฑารัตน์วิทยา ป.6 1.นายสายชล  คงหินตั้ง 
วัดอัยยิการาม 2.นางภาวิณี  จิรกาลวสาน 

ม.3 นางธนิตตา  โม้แก้ว 
18 ชุมชนวัดพิชิตฯ ม.3 1.นางชาลิสา  ชัยพิพัมน์ 

วัดอัยยิการาม 2.นายสมใจ  โพธิ 
3.นางสาวเกศริน  วงษ์ม่ัน 

19 วัดสระบัว 
ป.6 

1.นางจุทัย    พัทสาร 
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 2.นางปวีณา  กะเพราะยิ่ง 

3.นางสาวมณทิชา  แป้นทอง 
20 บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 

ป.6 

1. นางสาวสุพรรษา    สินชัย 

วัดลาดสนุ่น 

2. นางสาวธิดารัตน์   ยะแก้ว 
3. นางสาวณัฐนันท์    โพธิ์ไขย์ 
4. นางสาวอรพรรณ   พ่ัวพันศรี 
5. นางสาวพิมพ์พิศา  สิงห์โตทอง 

ม.3 
1.นางชุลีพร    นุ่นนา 
2.นางสาวกฤษณา   โสนนิล 

21 บ้านวังทองวัฒนา ป.6 1.นายอาวุธ  ทาสีแสง วัดลาดสนุ่น 
22 ประสานมิตร ป.6 1.นางชัชชญา   นุสนทรา วัดลาดสนุ่น 
23 สวนอักษร ป.6 1.นายอดุลย์  ใจสมัคร 

วัดลาดสนุ่น 2.นางนิตยา  ศรีวโรบล 
24 วัดโพสพผลเจริญ 

ป.6 
1.นางอ านวยพร  ทองศรี 

ระเบียบวิทยา 2.นางปรียนันท์  เจษฎางกูร ณ อยุธยา 
3.นางสาวรุ้งนภา  ชื่นวิทยา   

 
25 

 
ศรีจิตรา 

 
ป.6 

1. นางอรบลิน     พยัคฆ์เจริญสุข  
ระเบียบวิทยา 
 

2. นางสาวกรรณิการ์   เปล่งรัศมี 
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/24.วัดโพสพผลเจริญ... 



 

ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 

   3. นางสุธาพร            ไนยทอง ระเบียบวิทยา 
 4. นางนวลฉวี            ถิรกานต์ 

5.นางมะลิวรรณ    ภูวา 
26 ไกรลาศศึกษา 

ป.6 
1.นายสุริยา  หอมไกรลาศ 

ระเบียบวิทยา 
2.นางสาวเลขา   บุญมี 

27 ขจรเนติยุทร 

ป.6 

1. นางธันชนก   พูลศรี 

ผ่องสุวรรณวิทยา 
2. น.ส.วาสิตา   พูลสวัสดิ์ 
3. น.ส.อารดา   จ่ามมาตย์ 
4. นายยธนา   โยธาวัน 
5. นายสันติสุข   แสงศรี 

ม.3 
1. นายเกรียงไกร    มูลใจตา 

วัดลาดสนุ่น 
2. นายอภิสิทธิ์    สมฤทธิ์ 

28 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 
ป.6 

1.นายเศรษฐพล    บัวงาม 

วัดคลองชัน 

2.นางสาวอภิสรา    ช่วยรอด 
3.นางสาวกัญญาณัช   กาวิน า 

ม.3 

1.นายส านวน     พุ่มจันท์ 
2.นายพรรณเชษฐ์    พิมพ์ปัด 
3.นายสรายุทธ     ทุมเชื้อ 
4.นางกีรติ      ศรีสะเทือน 

29 วัดปัญจทายิกาวาส 
ป.6 

1.นางวิลาวัณย์   นัยนา 

วัดคลองชัน 
2.นายชาญ     นิลรัตน์ค า 

ม.3 
1. นายธวัชชัย      เอ็มประโคน 
2. นายณัฐวุฒิ      เลื่อนสาคร 

ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
30 วัดประชุมราษฎร์ ป.6 1.นางสาวนงนุช    แก้วเก้า วัดคลองชัน 

2.นางสาวอาภาภรณ์     ยิ้มย่อง 
31 วัดแจ้งล าหิน ป.6 นางสุภาพร        งามเนตร วัดคลองชัน 

32 ไตรพัฒน์ ป.6 นางธันย์ชนก     ฉายรัตนอภิรมย์   วัดคลองชัน 
ม.3 นางสาววรวรรณ       เครือวุฒิกุล  

33 บีคอนเฮ้าแย้มสอาดรังสิต ม.3 1.นางธนนันท์    เย็นทรัพย์ วัดคลองชัน 
2.นางสาวภูริตา  ศรีมุกดา 

 

/34.วัดกลางคลองสี่... 
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ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
34 วัดกลางคลองสี่ 

ป.6 
1. นางเพ็ญจันทร์       สินช ู

บีคอนเฮ้าแยม้สอาดรังสติ 2. นางสาววรรณา         เฟ่ืองฟู 
3. นายพรศิลป์           ศรีเรืองไร 

35 เตรียมบัณฑิต 

ป.6 

1. นางสาวภคนันท์        จันคุ้ม 

บีคอนเฮ้าแยม้สอาดรังสติ 

2. นางสาวสุจิตตรา    ภูมิโคกรักษ์ 
3. นางสาววิชชุดา       วงศ์จ าปา 
4. นายอนุโลม              ค าลาด 
5. นางสาวสุภารัตน์        สีมงิาม 

ม.3 1. นางทัศนีย์           เสริฐศรี 
วัดคลองชัน 

2. นายสัญชัย          รักชาติ 
36 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 

ป.6 

1. นางสาววิลาวัลย์     โสมศุภผล 

เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
2. นางสาวพัชราภรณ์  หนูกระโทก 
3. นางสาวดวงกมล         ตงลิ้ม 
4. นางนันทพัทธ์            ทพักอง 

ม.3 
1. นางสาวกฤษณา   กัลปหา 

วัดคลองชัน 2. นางสาววันเพ็ญ   กาโพ 
3. นายอโณชา        ธิตะปัญ 

37 วัดเกตุประภา 
ป.6 

1. นางสาวสุญาณี     ฉิมอ่ า 
เฟ่ืองฟ้าวิทยา 2. นางจิรัชยา       สอนพงศ์ 

3. นายธเนศ        ตั้งกิจโกศล 
38 สหราษฎร์บ ารุง 

ป.6 
1. นางสาวสุกัญญา    แก้วพิม 

เฟ่ืองฟ้าวิทยา 
2. นางสาวนพรดา  บุญหล่อวัฒนา 

39 วงศ์ไพฑูรย์วิทยา 
ป.6 

1.นางนิภา      ศรีสมุทร เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

2.นางชญานันท์  โชติกาญจนมณี 
40 เปรมฤทัย ป.6 นางสาวนริสา    คณะเกษม เฟ่ืองฟ้าวิทยา 

41 วัดดอนใหญ่ 
ป.6 

1. นางภัทราพร      พงษ์โพธิ์ 
เจริญดีวิทยา 

2. นางสาวสุมิตรา     พุ่มประสพ 
42 วัดลานนา ป.6 นางฉันทนา      อ่อนคล้าย เจริญดีวิทยา 
43 วัดธัญญะผล 

ป.6 
1. นางวรรษิญา     นามวิชา 

เจริญดีวิทยา 
2. นายนพรัตน์      ศรีบุญเรือง 

44 วัดทศทิศ ป.6 นางสาวอนงค์  วรรณะ ชุมชนวัดท าเลทอง 
ม.3 นายวิชัย        พรหมสุรินทร์ 
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/45.วัดพิรุณศาสตร์  ... 



 

ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
45 วัดพิรุณศาสตร์ ป.6 นางสาวสุรัตนา     แตงอ่อน 

ชุมชนวัดท าเลทอง 
ม.3 นางสาวนิศากร     เอมโอด 

46 วัดสมุหราษฎร์บ ารุง ป.6 1. นางมณฑิณี     ยอดอุบล ชุมชนวัดท าเลทอง 
ม.3 1. นางพิสมร           ค าลอย 

47 วัดสุวรรณ 
ป.6 

1. นางพวงทอง      พุ่มระย้า 

ชุมชนวัดท าเลทอง 
2. นางสาวบุษบา     วงษ์ปลั่ง 

ม.3 
1. นายกานดิศ         แพทอง 
2. นางสาวกิตยา       สมบูรณ์ 

48 กลางคลองสิบ ป.6 นางนงค์คราญ   อรรถานิธิ ชุมชนวัดท าเลทอง 
49 วัดอดิศร ป.6 นางสาวเบญจภา   งามเลิศรักษ์กุล ชุมชนวัดท าเลทอง 
50 

วัดชัยมังคลาราม 
ป.6 นางสาวฉัตรนภา     ลาภปวงค า 

พระวิสุทธิวงส์ 
ม.3 นายเพทาย          พันธุ์ครุฑ 

51 วัดมงคลรัตน์ ป.6 นายกรกวี            ศรีกุล พระวิสุทธิวงส์ 
52 วัดโสภณาราม ป.6 นายติณห์            อินทยุง พระวิสุทธิวงส์ 
53 คอมมูนิต้าอินคอนโทร ป.6 นางสาววรินทร์พรรณ  วงศ์รัฐธนา พระวิสุทธิวงส์ 

54 มูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ป.6 1. นายฝน         สิทธินาม พระวิสุทธิวงส์ 
2. นางสาวรุ้งนภา    ขันภักด ี

55 รวมราษฎร์สามัคคี ป.6 1. นายถาวร      เก่งการ พระวิสุทธิวงส์ 
2.นางอร่าม        เก่งการ 
3.นายกิตติศักดิ์  หน่อแก้ว 

56 ร่วมจิตประสาท ป.6 นางสาวสุภามาศ   วิจิตรศรีไพบูลย์ พระวิสุทธิวงส์ 
57 ร่วมใจประสิทธิ์ ป.6 นายวันชัย           ศรียุคุณธร พระวิสุทธิวงส์ 
58 วัดนิเทศน์ ป.6 นายธงไชย         สันติถาวรยิ่ง พระวิสุทธิวงส์ 
59 วัดพืชอุดม ป.6 นายธีรศักดิ์           เสือจุ้ย พระวิสุทธิวงส์ 
60 วัดจตุพิธวราวาส ป.6 นางสาวสุชีรา      เลิศมณีรัตน ์ ชุมชนบึงบา 
61 วัดจุฬาจินดาราม ป.6 นางสาวภรณพรรษ    นวกวงค ์

ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์
ม.3 นางละเอียด   บุญค า 

62 วัดศรีสโมสร ป.6 นายวีระวัฒน์     เงินพลับพลา 
ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์ม.3 1.นางกรองกาญจน์   ศรีโนนยาง 

2.นางสาวศศิพร   ด่านเจริญ 
63 วัดราษฎรบ ารุง ป.6 นางสาวดอกลักษ์      วรยศ 

ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์
ม.3 นายสมนึก           สร้อยระย้า 
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ท่ี ชื่อโรงเรียนเดิม ระดับชั้น ชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนเป็นสนามสอบ 
64 อยู่ประชานุเคราะห์ ป.6 นางสาวสมนึก          กุลศิร ิ

ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์ม.3 1. นางศรีไพร           เพ็ชรหงึ 
2.นางยุพาพร    แจ้งไพร 

65 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา ป.6 นางสาวสุภาภรณ์    อนันตะเสน ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

66 แสนชื่นปานนุกูล ป.6 นายวิชัย           วัฒนพันธ ์ ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

67 วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ป.6 นางสาวศุภวรรณ      นุ่มพูล ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

68 คลองสิบสาม ป.6 นายปราโมทย์          แสงทอง ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

69 นิกรราษฎร์บูรณะ ป.6 นางสาววราภรณ์       แคนดี ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

70 วัดปทุมนายก ป.6 นางสาวนุตประวีณ์    บุญมี ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

71 แสนจ าหน่ายวิทยา ป.6 นางสาวปิยวรรณ      อยู่ถาวร ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย ์

72 คลอง 11 ศาลาครุ ป.6 นายสุดใจ          บุญค า ชุมชนบึงบา 
73 นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ ป.6 นางสาวศิริพร      ข าวิไล ชุมชนบึงบา 
74 วัดพวงแก้ว ป.6 นางสาวนวลจันทร์     สิงหรา ชุมชนบึงบา 

75 วัดสอนดีศรีเจริญ ป.6 นายนิมิตร           ภูมิทอง ชุมชนบึงบา 

76 วัดสุขบุญฑริการาม ป.6 1.นายวัลลภ          กล่ าคูณ ชุมชนบึงบา 

2.นายพิสูจน์         ทาบค า 
77 วัดศรีคัคณางค์ ป.6 นางภัค            เชี่ยวชูศักดิ์ ชุมชนบึงบา 

78 หิรัญพงษ์อนุสรณ์ ป.6 นางสาวจิราวรรณ     พันธ์เปน็ ชุมชนบึงบา 

79 วัดเจริญบุญ ป.6 1.นายสมชาย            มีอุสาห์ ชุมชนบึงบา 

2.นางสาวสุวพร      บุญพรหม 
80 ศาลาลอย ป.6 นางสาวกิติยา         เฟ่ืองเงิน ชุมชนบึงบา 

81 วัดแสงมณี ป.6 นางสาวสุมนา         หนูเอียด ชุมชนบึงบา 

82 วัดโปรยฝน ป.6 1.นางรสสุคนธ์           โหรวชิิต ชุมชนบึงบา 

2.นางรัตติยา      ยุติธรรม 
มีหน้ำที่หลัก คือ 
 น านักเรียนช่วงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) มาสอบทัน ตาม
วัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด พร้อมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล นักเรียนเดินทางไป –กลับถึงโรงเรียนและบ้าน
ด้วยความปลอดภัยตลอดการสอบ 
                         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่     25        มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(  นายวิรุฬห์   แสงงาม ) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2                         
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