
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 
ที่     15      / 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนยส์อบ 
ด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 

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

 
ด้วยสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนดกำรด ำเนินกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียนของผู้เรียน โดยกำรจัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 และก ำหนด
โรงเรียนที่เป็นสนำมสอบในกำรด ำเนินกำรทดสอบช่วงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561 จ ำนวน 
22 สนำมสอบ และช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3) ในวันที่ 3 – 4 กุมภำพันธ์ 2561 จ ำนวน 11 สนำมสอบ แล้วนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สุจริต ยุติธรรม มีประสิทธิภำพ แลผลกำรประเมินมีควำม
น่ำเชื่อถือสำมำรถน ำไปเป็นสำรสนเทศประกอบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 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. นำยกเทศมนตรีเทศบำลนครรรังสิต รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยกเทศมนตรีเทศบำลล ำสำมแก้ว รองประธำนกรรมกำร 
5. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย รองประธำนกรรมกำร 
6. นำยอรุณ  ท ำบุญ นักส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติกำร กรรมกำร 
7. นำงสำยชล  จั่นทองค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
8. นำยนันทเดช  โชคถำวร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำร 
9. นำงสำวพิไลภรณ์  ตระกลูพันธุเ์ลิศ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
10. นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
กรรมกำรและ
เลขำนุกำร 

                                                                                                                                                                        /12. นำงจิตสุภำ… 
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12. นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

13. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่หลักคือ 
 1. ประสำนงำนกับ สทศ. และด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
 2. ประสำนงำน ก ำกับ และติดตำมกำรส่งข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลนักเรียนของสนำมสอบและโรงเรียนที่ศูนย์สอบ
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตำมก ำหนดและแนวปฏิบัติของ สทศ. 
 3. ก ำหนดสนำมสอบและแจ้งข้อมูลห้องสอบให้ สทศ.ทรำบ ผ่ำนระบบกำรจัดสอบ O-NET 
 4. พิจำรณำอนุมัติในกรณีมีผู้เข้ำสอบกรณีพิเศษที่ไม่มีเลขที่นั่งสอบ 
 5. แต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบและส่งไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำสนำมสอบ 
 6. แต่งตั้งคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
 7. ควบคุม ก ำกับให้กำรด ำเนินกำรจัดสอบของศูนย์สอบและสนำมสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใส ไม่ทุจริต 
 8. แก้ปัญหำในกำรด ำเนินกำรจัดสอบของศูนย์สอบและสนำมสอบ 
 9. บริหำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดสอบ จำกเงินจัดสรรที่ได้รับจำก สทศ. 
 10. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดสอบ และสรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดสอบ แจ้งให้ สทศ.ทรำบ 
  
2. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ 
     นำยวิชัย  แสงศรี ประธำนศูนย์สอบ สุ่มตรวจเยี่ยมศูนย์ประสำนกำรสอบ/สนำมสอบ ได้ทุกศูนย์ 

 
ที ่

 
ผู้ตรวจเยี่ยม 

 
ศูนย์ประสำนกำรสอบ/สนำมสอบ 

วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561 

ศูนย์ประสำนกำรสอบ/
สนำมสอบ 

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2561 

ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 ชั้น ม.3 
1 นำยวิชัย  แสงศรี วัดเขียนเขต วัดอัยยิกำรำม วัดลำดสนุ่น 
  ชุมชนบึงบำ   
2 นำยวิรุฬห์  แสงงำม เจริญดีวิทยำ ชุมชนวัดท ำเลทอง พระสุทธิวงส์ 
3 นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ -บีคอนเฮำส์แย้มสะอำดฯ      

- ผ่องสุวรรณวิทยำ 
 ชุมชนประชำธิปัตย์ฯ 

4 นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด -ธัญญสิทธิศิลป์ 
-ชุมชนวัดพิชิตฯ 

 ชุมชนประชำนิกร
อ ำนวยเวทย์ 

5 นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ เฟ่ืองฟ้ำวิทยำ วัดคลองชัน ระเบียบวิทยำ 
6 ว่ำที่ ร.ต.นันทเดช  โชคถำวร - โชคชัยรังสิต 

- ธัญวิทย ์
 อุดมวิทยำ 
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7 นำงสำยชล  จั่นทองค ำ ธัญวิทยำ (ตงมิ้น) 
ปิยะวัฒนศำสตร์ 

 สำรสำสน์วิเทศรังสิต 

 
มีหน้าที่หลักคือ 
1) ประสำนงำนกับศูนย์ประสำนกำรสอบ และสนำมสอบ และด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติของศูนย์สอบ

อย่ำงเคร่งครัด 
2) ตรวจสอบกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรจัดสอบ เกี่ยวกับสถำนที่และห้องสอบ กำรประชำสัมพันธ์กำรสอบ 

กำรประกำศรำยชื่อและเลขที่นั่งสอบ 
3) ตรวจสอบกำรจัดสอบภำยในสนำมสอบให้มีประสิทธิภำพ มีควำมยุติธรรม โปร่งใส เป็นไปตำมแนวปฏิบัติใน

คู่มือกำรจัดสอบ 
 

3. คณะกรรมการศูนย์ประสานการสอบ 
3.1  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนวัดอัยยิการาม อ าเภอธัญบุรี 
(1) นำยธนณัฐ  ศิระวงษ์ ประธำนศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(2) นำงสำวนิภำ   ศิริจร เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(3) นำงสำวสำยฝน  สุขจิต กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(4) นำยชวำล   อ่อนแสง กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(5) นำยสมชำย  ศิริจร เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบ 
3.2  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนวัดเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี 
(1) นำงสุนันท์  แก้วมณี ประธำนศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(2) นำงดวงเนตร  เรืองสระ เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(3) นำงสำวยุพำวรรณ  ค ำทำ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(4) นำงสำววิภำรัช  ลิ้มบุญเจริญ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(5) นำยรัชพล  ผลพูล เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบ 
3.3  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนวัดลาดสนุ่น อ าเภอล าลูกกา 
(1) นำงสำวนุชรำ  เพิ่มพูล ประธำนศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(2) นำงจริยำ  ปฐพีดุสิตำ เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(3) นำงสุนทรี  ทองอยู่ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(4) นำงสุดำพร  สิงห์สุข กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(5) นำยสุรชัย  ปั้นสนิท เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบ 
3.4  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง อ าเภอล าลูกกา 
(1) นำยสดชื่น  ตันดี ประธำนศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(2) นำงปรำณี  ตันดี เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(3) นำงสุรีรัตน์  ขอพลอยกลำง กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
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(4) นำงสำวสุพัตรำ  โฉมสม กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(5) นำงศรียำ  แก้วมณี เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบ 
3.5  ศูนย์ประสานการสอบโรงเรียนชุมชนบึงบา อ าเภอหนองเสือ 
(1) นำงเพลินพิศ  บุญวงศ์ ประธำนศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(2) นำงสำวบุญเตือน โคตะสิน เลขำนุกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(3) นำงสำวสงกรำนต์  ถำวรรัตน์ กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(4) น.ส.บุญเรียม จันทวรนันทวิช กรรมกำรศูนย์ประสำนกำรสอบ 
(5) นำยไพโรจน์  ก้อนทอง เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบ 

มีหน้าที่หลักคือ 

1. ประสำนงำนกับศูนย์สอบในกำรรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้  
วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 
เวลำ12.00-16.30น. 

เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบรับแบบทดสอบ/
กระดำษค ำตอบ ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 (สอบวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561) 
จำกศูนย์สอบ 

วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561  
เวลำ 06.00 – 07.30 น. เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบมอบแบบทดสอบและ

กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3  (สอบวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561)   
แก่สนำมสอบ 

เวลำ 16.00 – 19.00 น. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนกำรสอบรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกสนำม
สอบ พร้อมทั้งรวบรวมแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 
3 (สอบวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561) ส่งศูนย์สอบ และรับแบบทดสอบช่วงชั้นที่ 3 
(สอบวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561) จำกศูนย์สอบ 

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561  
เวลำ 06.00 – 07.30 น. เจ้ำหน้ำที่รับส่งแบบทดสอบของศูนย์ประสำนกำรสอบมอบแบบทดสอบและ

กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 3  (สอบวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561)   แก่สนำมสอบ 
เวลำ 15.00 – 19.00 น. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ประสำนกำรสอบรับแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบจำกสนำม

สอบ พร้อมทั้งรวบรวมแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 3 (สอบวันที่ 4 
กุมภำพันธ์ 2561) ส่งศูนย์สอบ  

2. จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบให้เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร 
3. ตรวจสอบกำรปิดผนึกของแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับ/ส่งแบบทดสอบของ

สนำมสอบ 
4. ตรวจสอบกำรปิดผนึกของกระดำษค ำตอบและเอกสำรประกอบกำรสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยเมื่อรับจำก

เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งกระดำษค ำตอบของสนำมสอบ                                                                 
 
                                                                                                      /4. คณะกรรมการ… 
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4. คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ 
 4.1 คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 
 

สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

1. ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  -ชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร 
  -ทองพูลอุทิศ 
  -วัดประยูรธรรมำรำม 
  -พัฒนำวิทยำ 
 - สีวล ี
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  -ชุมชนประชำธิปัตย์วิทยำคำร 

1) นำยอุดม  โพธิน ำแสง    ผอ.รร.วัดแสงสรรค์ 
 
 (2) นำยธีรเดช  ภูกองชัย   ผอ.รร.วัดทศทิศ 
 
 

2. ธัญวิทย์ 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 - ธัญวิทย์ 
 - รังสฤษฏ์สองภำษำ 
 - รัตนโกสินทร์-รังสิต 

(1) นำยประดิษฐ์  ปำเลย์      ผอ.รร.วัดนำบุญ 
 
 (2) นำยสมชำย  สังข์สี   ผอ.รร.รวมรำษฎร์สำมัคคี 
 
 

3. อุดมวิทยา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 - อุดมวิทยำ 
 - วัดแสงสรรค์ 
 - ทิพพำกรวิทยำกำร 
 - แก้วสว่ำงวิทยำ 
 - บรรจบรักษ์ 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  -อุดมวิทยำ 
 - วัดแสงสรรค์ 
 - ทิพพำกรวิทยำกำร 

(1)  นำยสมศักดิ์  แสงนิล      ผอ.รร.วัดศรีสโมสร 
 
  
(2) นำยธนบดี  ณรงค์ฤทธิไกร   ผอ.รร.สหรำษฎร์บ ำรุง 
 
 
 

4. วัดเขียนเขต 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 - วัดเขียนเขต 
 - วัดมูลจินดำรำม 

(1) นำยวัฒนำ  บุญจนะ    ผอ.รร.วัดประยูรธรรมำรำม 
 
 (2) นำยศภุวิทย์  สงคง   ผอ.รร.วัดศรีคัคณำงค์ 
 

                                                                                                                                                         /4. วัดเขียนเขต… 
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สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  -วัดเขียนเขต 
  -วัดมูลจินดำรำม 

 (1) นำยวัฒนำ  บุญจนะ    ผอ.รร.วัดประยูรธรรมำรำม 
 
 (2) นำยศุภวิทย์  สงคง   ผอ.รร.วัดศรีคัคณำงค์ 
 

5. โชคขัยรังสิต 
  โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  - วนิษำ 
  - ดวงกมล 

(1) นำงอ ำไพพรรณ  ไฝดี    ผอ.รร.คลอง 11 ศำลำครุ 
 
(2) นำงมำลี  สุภีรัตน์       ผอ.รร.วัดมงคลรัตน์ 
 

6. ธัญญสิทธิศิลป์ 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  - ธัญญสิทธิศิลป ์

(1) นำงไสว  เครือรัตนไพบูลย์    ผอ.รร.วัดแจ้งล ำหิน 
 
(2) นำยกิตติภัฎ  กุลจรัสอนันต์   ผอ.รร.กลำงคลองสิบ 
 

7. สารสาส์นวิเทศรังสิต 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 และ ม.3 
   สำรสำส์นวิเทศรังสิต 

(1) นำงเสำวนีย์  สมบูรณ์ศิโรรัตน์   ผอ.รร.วัดสมุหรำษฎร์บ ำรุง 
 
(2) นำยอ ำนำจ  อัปษร     ผอ.รร.วัดจุฬำจินดำรำม 

8. ธัญวิทยา (ตงม้ิน) 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 -ธัญวิทยำ (ตงมิ้น) 
 - วัดนำบุญ 

(1) นำยจ ำลอง  จันทร์รุ่งเรือง    ผอ.รร.วัดรำษฎรบ ำรุง 
 
(2) นำงสำวชำตรี  บวรเวสสะ   ผอ.รร.หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
 

9. ปิยวัฒนศาสตร์ 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
- ปิยวัฒนศำสตร์ 
- ตวงพรวิทยำ 

(1) นำงจันทิมำ  รื่นสุข        ผอ.รร.ร่วมจิตประสำท 
 
(2) นำงพัชรินทร์  ฉัตรนำรัตน์   ผอ.รร.วัดขุมแก้ว 
 

10. ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
- ชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม 
- วัดสระบัว   

(1) นำงสุรดำ  อ่ิมพงษ์      ผอ.รร.วัดดอนใหญ่ 
 
(2) นำงสุภำวดี  ปำนสกุล   ผอ.รร.วัดสุขบุณฑริกำรำม 
 

11. วัดอัยยิการาม 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 - วัดอัยยิกำรำม 
 -จุฑำรัตน์วิทยำ 
  -วัดขุมแก้ว 

(1) นำงพยุงมิตร  วงษ์เพ็ง   ผอ.รร.วัดสุขบุณฑริกำรำม 
 
 (2) นำยประเสริฐ  คุปตำนนท์  ผอ.รร.วัดสอนดีศรีเจริญ 
 

                                                                                                                                                                      /11. วัดอัยยิการาม… 
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สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

โรงเรียนที่สอบ ม.3 
 - วัดอัยยิกำรำม 
 - จุฑำรัตน์วิทยำ 
 -ชุมชนวัดพิชิตปิตยำรำม 

 

12. วัดลาดสนุ่น 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
 - วัดลำดสนุ่น 
  -บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
 -บ้ำนวังทองวัฒนำ 
  -ประสำนมิตร 
 - สวนอักษร 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  -วัดลำดสนุ่น 
 -บริบูรณ์ศิลป์รังสิต 
  -ขจรเนติยุทธ 

(1) นำงสำวระพีพรรณ คณำฤทธิ์       ผอ.รร.วัดสวุรรณ 
 
(2) นำยไพรัช  แจ้งเจริญ            ผอ.รร.อยู่ประชำนุเครำะห์ 
 
 

13. วัดคลองชัน 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  -วัดคลองชัน 
 - ชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 
  -วัดปัญจทำยิกำวำส 
  -วัดประชุมรำษฎร์ 
 -วัดแจ้งล ำหิน 
  -ไตรพัฒน์ 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  -วัดคลองชัน 
  -ชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 
  -วัดปัญจทำยิกำวำส 
  -บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต 
 -เตรียมบัณฑิต 
 -วัดรำษฎร์ศรัทธำรำม 
  -ไตรพัฒน์ 
 

(1) นำยธัญวิทย์  กล่ ำพลบ   ผอ.รร.วัดเจริญบุญ 
 
 
(2) นำงเพชรธนินทร์  กำระวิโก   ผอ.รร.วัดจตุพิธวรำวำส 
 
 

                                                                                                                                               /14. เจริญดีวิทยา… 
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สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

14. เจริญดีวิทยา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  เจริญดีวิทยำ 
  วัดดอนใหญ่ 
  วัดลำนนำ 
  วัดธัญญะผล 

(1) นำยเฉิดชำย  ขอพลอยกลำง       ผอ.รร.วัดพืชอุดม 
 
(2) นำงสำวสมศรี  กำญจนเดชำกุล    ผอ.รร.วัดโสภณำรำม 
 

15. ชุมชนวัดท าเลทอง 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  ชุมชนวัดท ำเลทอง 
  วัดทศทิศ 
  วัดพิรุณศำสตร์ 
  วัดสมุหรำษฎร์บ ำรุง 
  วัดสุวรรณ 
  กลำงคลองสิบ 
  วัดอดิศร 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  ชุมชนวัดท ำเลทอง 
  วัดทศทิศ 
  วัดพิรุณศำสตร์ 
  วัดสมุหรำษฎร์บ ำรุง 
  วัดสุวรรณ 

 
(1) นำงปัณวรรธน์  เดชกล้ำ     ผอ.รร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยำคม 
 
(2) นำงอักษร  กลแกม           ผอ.รร.วัดลำนนำ 
 

16.  ผ่องสุวรรณวิทยา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  ผ่องสุวรรณวิทยำ 
  ขจรเนติยุทธ 

 (1) นำงสำวชุตินันท์  พ่ัวนะคุณมี      ผอ.รร.วัดธัญญะผล 
 
 (2) นำงสำวกรรณิกำร์  สีเหลือง      ผอ.รร.นิกรรำษฎร์บูรณะ 
 

17. บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  บีคอนเฮำส์แย้มสอำดรังสิต 
  วัดกลำงคลองสี่ 
  เตรียมบัณฑิต 

 (1) นำยพิชญพงษ์  สมบุญ          ผอ.รร.วัดแสงมณี 
 
(2) นำยสุเทพ  รุจิวิทยำกุล          ผอ.รร.วัดสระบัว 
 
 

18. ระเบียบวิทยา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  ระเบียบวิทยำ   

(1) นำยประกอบ  ชินำนุปกรณ์    ผอ.รร.วัดโพสพผลเจริญ 
 
(2) นำยส ำเนียง  ดลสะอำด         ผอ.รร.วัดพิรุณศำสตร์ 

                                                                                                                                                         /18. ระเบียบวิทยา… 
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สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

-  วัดโพสพผลเจริญ 
 - ศรีจิตรำ 
 - ไกรลำศศึกษำ 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
 - ระเบียบวิทยำ 

 

19. เฟื่องฟ้าวิทยา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  เฟ่ืองฟ้ำวิทยำ 
  วัดรำษฎร์ศรัทธำรำม 
  วัดเกตุประภำ 
  สหรำษฎร์บ ำรุง 
  วงศ์ไพฑูรย์วิทยำ 
  เปรมฤทัย 

(1)  นำยวัชระ  วงศ์ปรำชญ์      ผอ.รร.วัดเกตุประภำ 
 
(2)  นำยประเสริฐ    ลุนพัฒน์   ผอ.รร.วัดกลำงคลองสี่ 

20. พระวิสุทธิวงส์ 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  พระวิสุทธิวงส์ 
  วัดชัยมังคลำรำม 
  วัดมงคลรัตน์ 
  วัดโสภณำรำม 
  คอมมูนิต้ำ อินคอนโทร 
  มูลนิธิภูมิตะวันวิทยำ 
  รวมรำษฎร์สำมัคคี 
  ร่วมจิตประสำท 
  ร่วมใจประสิทธิ์ 
  วัดนิเทศน ์
  วัดพืชอุดม 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  พระวิสุทธิวงส์ 
  วัดชัยมังคลำรำม 

(1) นำยนิรันดร์  คุณำวัน      ผอ.รร.แสนชื่นปำนนุกุล 
 
(2) นำยสมชำย  เบำเนิด    ผอ.รร.วัดธรรมรำษฎร์เจริญผล 
 

21. ชุมชนบึงบา 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
- ชุมชนบึงบำ 
- นิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 

(1) นำงบุษบำ  นำคพุทธ      ผอ.รร.วัดปทุมนำยก 
 
(2) นำงอำรี  เสำร์บดีรักษ์     ผอ.รร.วัดนิเทศน์ 
 

                                                                                                                                                            /21. ชุมชนบึงบา… 
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มีหน้าที่หลักคือ 
1. รับ-ส่งแบบทอสอบและกล่องกระดำษค ำตอบระหว่ำงศูนย์ประสำนกำรสอบกับสนำมสอบ 
2. ก ำกับกำรเปิดกล่องแบบทดสอบให้ตรงตำมตำรำงสอบและเวลำก ำหนด ร่วมกับหัวหน้ำสนำมสอบ และ

กรรมกำรกลำง                                                                                               /3. เมื่อกรรมกำรกลำง… 

 

สนำมสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) 

ตัวแทนศูนย์สอบ 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 

  วัดพวงแก้ว 
  วัดสอนดีศรีเจริญ 
  วัดสุขบุญฑริกำรำม 
  วัดศรีคัคณำงค์ 
  หิรัญพงษ์อนุสรณ์ 
  วัดเจริญบุญ 
  ศำลำลอย 
  วัดแสงมณ ี
  วัดโปรยฝน 

 
 

22. ชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ 
โรงเรียนที่สอบ ป.6 
  ชุมชนประชำนิกรอ ำนวยเวทย์ 
  วัดจตุพิธวรำวำส 
  วัดจุฬำจินดำรำม 
  วัดศรีสโมสร 
  วัดรำษฎร์บ ำรุง 
  อยู่ประชำนุเครำะห์ 
  คลอง 11 ศำลำครุ 
  รำษฎร์สงเครำะห์วิทยำ 
  แสนชื่นปำนนุกูล 
  วัดธรรมรำษฎร์เจริญผล 
  คลองสิบสำม 
  นิกรรำษฎร์บูรณะ 
  วัดปทุมนำยก 
  แสนจ ำหน่ำยวิทยำ 
โรงเรียนที่สอบ ม.3 
  ชุมชนประชำนิกรอ ำนวยเวทย์ 
  วัดจุฬำจินดำรำม 
  วัดศรีสโมสร , วัดรำษฎรบ ำรุง 
  อยู่ประชำนุเครำะห์ 

(1) นำงวรรณำ  ภำงำม       ผอ.รร.วัดพวงแก้ว 
 
(2) นำยสุทิน  ยิ้มถนอม       ผอ.รร.นิกรรำษฎร์บ ำรุงวิทย์ 
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3. เมื่อกรรมกำรกลำงตรวจนับกระดำษค ำตอบครบถ้วนและบรรจุใส่ซองพร้อมทั้งปิดผนึกซองกระดำษค ำตอบเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ให้ตัวแทนศูนย์สอบเป็นผู้ท ำหน้ำที่ปิดเทปกำวพิเศษแบบท ำลำยตนเองที่ปำกของกระดำษค ำตอบ พร้อมทั้ง
ลงชื่อก ำกับที่หน้ำของกระดำษค ำตอบ 

4. ก ำกับ ดูแลกำรสอบภำยในสนำมสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมมำตรฐำนกำรทดสอบ 
5. ก ำกับกำรบรรจุซองกระดำษค ำตอบลงกล่องทันทีหลังเสร็จสิ้นกำรสอบแต่ละวิชำ และปิดผนึกกล่อง

กระดำษค ำตอบกลับด้วยเทปกำวของ สทศ. พร้อมทั้งให้ตัวแทนศูนย์สอบลงชื่อที่ใบปะหน้ำกล่องบรรจุซองกระดำษค ำตอบ
กลับ สทศ. 

6. น ำกล่องบรรจุซองกระดำษค ำตอบกลับที่ปิดผนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งศูนย์ประสำนกำรสอบหลังจำกเสร็จสิ้น
กำรสอบในแต่ละวัน ห้ำมทิ้งกล่องบรรจุซองกระดำษค ำตอบไว้ที่สนำมสอบ 

7. รำยงำนกำรจัดสอบของสนำมสอบให้ศูนย์สอบทรำบตำมเอกสำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของตัวแทนศูนย์สอบ 
 

5. คณะกรรมการรับ-ส่งแบบทดสอบระดับศูนย์สอบ 
 

1. นำยวิรุฬห์  แสงงำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

ประธำนกรรมกำร 

2. นำงเกศรินทร  จิตรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงสำวไอลดำ  คล้ำยส ำริด ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
4. นำยเกรียงไกร  พุทไธวัฒน์ นำยช่ำงเทคนิคช ำนำญงำน กรรมกำร 
5. นำยกำรุญ  กำรสมธร ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
6. นำยธงชัย  เอ่ียมเสริม ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
7. นำยชัยวัฒน์  วงศ์กวน ช่ำงครุภัณฑ์ ชั้น 3 กรรมกำร 
8. นำยจินดำ  แย้มเนตร ช่ำงระบบน้ ำ กรรมกำร 
9. นำยพงษ์เอก  สิงห์น้อย ช่ำงไม้ชั้น 3 กรรมกำร 
10. นำงทิพรัตน์  คงเมือง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
11. นำงเปรมวดี  ว่องเจริญ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
12. นำงนงนุช  สังวำล ลูกจ้ำง กรรมกำร 
13. นำงอุไร  สีสวย ลูกจ้ำง กรรมกำร 
14. นำงจิตสุภำ  อนุรักษ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงสำยชล  จั่นทองค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหน้าที่หลักคือ 
1. ประสำนงำนกับศูนย์ สทศ.ในกำรรับ-ส่งแบบทดสอบดังนี้ 

วันที่ 19 – 22 ธันวำคม 2560 รับเอกสำรคู่มือกำรจัดสอบจำก สทศ. 
วันที่  16 – 18 มกรำคม 2561 รับอุปกรณ์ในกำรจัดสอบจำก สทศ. 
วันที่ 25 มกรำคม – 1 กุมภำพันธ์ 2561 รับแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบจำก สทศ. 



- 12 - 

วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 ส่งแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 
(สอบวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561) แก่ศูนย์ประสำนกำรสอบ 

วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2561 รับกระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 (สอบวันที่ 3 
กุมภำพันธ์ 2561) จำกศูนย์ประสำนกำรสอบ และส่ง
แบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 3 (สอบวันที่ 4 
กุมภำพันธ์ 2561) แก่ศูนย์ประสำนกำรสอบ 

วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2561 รับกระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 3 (สอบวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2561) จำกศูนย์ประสำนกำรสอบ 

วันที่ 5 – 9 กุมภำพันธ์ 2561 ส่งแบบทดสอบและกระดำษค ำตอบช่วงชั้นที่ 2 – 3 แก่ สทศ. 
2. จัดเก็บแบบทดสอบ/กระดำษค ำตอบให้เป็นเอกสำรลับทำงรำชกำร 
3. ตรวจสอบกำรปิดผนึกซองแบบทดสอบว่ำอยู่ในสภำพเรียบร้อยก่อนส่งให้เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งแบบทดสอบของ สทศ. 

6. 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. จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ สทศ. ทันทีท่ีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณกำรจัดสอบ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 
2. อนุมัติกำรจ่ำยเงิน ค่ำเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทนในกำรด ำเนินกำรทดสอบ ช่วงชั้นที่ 2 – 3 ค่ำอำหำร  

และค่ำเครื่องดื่ม และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง โดยยึดตำมข้อบังคับคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันทดสอบฯ ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2552 

3. เก็บรวบรวมหลักฐำนด้ำนกำรเงินไว้เพ่ือรอกำรตรวจสอบจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่   18     มกรำคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นำยวิชัย  แสงศรี) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

 


