บัญชีแนบท้ายคําสั�งศูนย์สอบ O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
ตัวแทนศูนย์สอบ
อําเภอไทรน้อย
ที�

สนามสอบ

1

วัดคลองขวาง

2

วัดมะสงมิตรภาพที� 55

3
4
5

ชุมชนวัดไทรน้อย
วัดไทรใหญ่
ดีมากอุปถัมภ์

6

ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

7

วัดสโมสร

8

วัดปลายคลองขุนศรี

ชื�อ-สกุล

ตําแหน่ง

นายสําเริง ยิ�มดี

ครู ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที� 55

นายเกรียงไกร รื�นเสือ

ครู ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที� 55

นายเสนอ เต็มแก้ว

ครู ร.ร. ชุมชนวัดไทรน้อย

นายวิศรุตน์ วันแอเลาะ

ครู ร.ร. ชุมชนวัดไทรน้อย

นางมาลิณี สินส่งสุข

ครู ร.ร.วัดปลายคลองขุนศรี

นายกฤษณะ จุลโพธิ�

ครู ร.ร.วัดปลายคลองขุนศรี

นายอึ�งชัย ดวงจันทร์

ครู ร.ร.ดีมากอุปถัมภ์

นางสาวสร้อยมณี แผ่ประดิษฐ์

ครู ร.ร.ดีมากอุปถัมภ์

นางอรอนงค์ สุดใจ

ครู ร.ร. ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นายชัยยล แสนธิไชยยา

ครู ร.ร. ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นายอัศวิน ประภูชะเนย์

ครู ร.ร. วัดไทรใหญ่

นายสุทธิพงษ์ อาจโต

ครู ร.ร. วัดไทรใหญ่

นายสัญญา สกุลซ้ง

ครู ร.ร.วัดคลองขวาง

นายชัชวาล จานแบน

ครู ร.ร.วัดคลองขวาง

นายกิติพงษ์ คนตรง

ครู ร.ร.วัดสโมสร

นางชฎาพร แม้นคํา

ครู ร.ร.วัดสโมสร

อําเภอ บางใหญ่
ที�

สนามสอบ

1

วัดสังวรพิมลไพบูลย์

2

เฉลิมพระเกียรติ๖๐พรรษา

3

แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เปรมประชาวัฒนา

4
5
6

ตลาดบางคูลัด
ชุมชนวัดบางโค

7

บ้านดอนตะลุมพุก

8

ญาโณทัย

9

วัดพิกุลเงิน

ชื�อ-สกุล

ตําแหน่ง

นางลัดดา เจริญเกต

ผู้อํานวยการ ร.ร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์

นางปวีณา ชตาสิงห

รอง.ผอ.รักษาการผู้อํานวยการ ร.ร.บ้านใหม่

นางสุจิตรา พวงเล็ก

ครู ร.ร. เปรมประชาวัฒนา

นายชีวิน วันแอเลาะห์

ครู ร.ร. เปรมประชาวัฒนา

นางสาวชัญญาวีร์ แก้วล้วนปภาวินท์

ครู ร.ร. วัดสังวรพิมลไพบูลย์

นายบุญฤทธิ� จ้อยพึ�งพร
นางสาววันวิสา เอนก

ครู ร.ร. วัดสังวรพิมลไพบูลย์
ครุ ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ

นางสาวปรัสรา ปองไป

ครุ ร.ร.แก้วอินทร์สุธาอุทิศ

นายสนอง อัดแสง

ครู ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

นางจํารูญศรี ประเสริฐนู

ครู ร.ร. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ

นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์

รองผู้อํานวยการ ร.ร.

นายศุภกร เปรมแสง

ครูชํานาญการ

นางวิชาดา ลําพูลน้อย

รองผู้อํานวยการ ร.ร.ญาโณทัย

นางจงรัก

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

รักษ์พงษ์

นางอุระสา สุหร่าย

ครู ร.ร. บ้านดอนตะลุมพุก

นางบุษยรัตน์ ตรีสัตย์

ครู ร.ร. บ้านดอนตะลุมพุก

นายณัฐภณ พึ�งฉิมรุจ

ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางโค

นางอําไพ แต่สุวรรณ์

ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางโค

ตัวแทนศูนย์สอบ

1/3

อําเภอ บางบัวทอง
ที�
1
2
3

สนามสอบ
ชุมชนไมตรีอุทิศ
ประชารัฐบํารุง
ชุมชนวัดบางไผ่

4

วัดลาดปลาดุก

5

สุเหร่าปากคลองลํารี

6

สุเหร่าเขียว

7

โสตศึกษาจ.นนทบุรี

8
9
10
11

ดรุณวิทย์ศึกษา
พระแม่สกลสงเคราะห์
นันทวรวิทย์
สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

ชื�อ-สกุล

ตําแหน่ง

นายพีรเดช พงศ์งามสง่า

รองผอ.ร.ร.จันทร์เอี�ยม

นายน้อม บุญแต่ง

ครู ร.ร.จันทร์เอี�ยม

นายเทพพนม ศิลาอ่อน

ครูอาวุโสร.ร.ดรุณวิทย์ศึกษา

นางนาถลดา ชุนอ่อน

ครูอาวุโสร.ร.ดรุณวิทย์ศึกษา

นางรุ่งทิพย์ นิยมสินธุ์

ครู ร.ร.เทศบาลวัดละหาร

นางณัฎฐา นาคสุวรรณ

ครู ร.ร.เทศบาลวัดละหาร

นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดา

ครูร.รงโสตศึกษาจ.นนทบุรี

นางวิทิตา สายด้วง

ครู ร.ร.โสตศึกษาจ.นนทบุรี

นางจิรพา จักรกลม

ผอ.ร.ร.เต็มรักศึกษา

นางสาวนวลลออ ชื�นคํา

ครู ร.ร.เต็มรักศึกษา

นางเกศินี วิจิตธํารงศักดิ�

ครู ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา

นางสุกัญญา นิยมราษฎร์

ครู ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา

นางสาวสุจิมา บรรจงแต้ม

ครู ร.ร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

นางศรีอุทัย นิ�มนาค

ครู ร.ร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

นางสาวสุพัตรา สุวรรณปิณฑะ

ครู ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ

นางสาวกฤดาการ สรงลํา

ครู ร.ร.ชุมชนไมตรีอุทิศ

นางวัฒนา แตงอ่อน

ครู ร.ร.นันทวรวิทย์

นายสนั�น ประวะโข

ครู ร.ร.นันทวรวิทย์

นายจักรพงษ์ ศรีทองแท้

ครู ร.ร.วัดมะเดื�อ

นางสาวอภิรมย์ สุพรรณพงษ์

ครู ร.ร.วัดมะเดื�อ

นายสําราญ จันทร์มาลี

ครู ร.ร.สุเหร่าเขียว

ว่าที�รต.อนิรุทย์ อับดุลลากาซิม

ครู ร.ร.สุเหร่าเขียว

นายเกษม ชัยเพชร

รองผอ.ร.ร.บางคูลัด

นายสนทยา ปานสีสด

ครู ร.ร.บางคูลัด

นายชัยอนันต์ เย็นใจ

ครู ร.ร.วัดลาดปลาดุก

12

มารีย์วิทยานนทบุรี

13

สากลศึกษาบางบัวทอง

นายจําเป็น เขียวแก่

ครู ร.ร.วัดลาดปลาดุก

14

กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

นายชัยสิทธิ� วงศ์สาคร

รองผอ.ร.ร.ระดิ�งหินประชาสรรค์

นางวันเพ็ญ มานะกุล

ครู ร.ร.ระดิ�งหินประชาสรรค์

15

บางบัวทองราษฎร์บํารุง

นางเขมญานิษฐ์ ปะวะเสนะ

ครู ร.ร.ประชารัฐบํารุง

นางสาวธมนพรรณ พร้อมแก้ว

ครู ร.ร.ประชารัฐบํารุง

นางสุชาดา ภัทรพงศ์พิพัฒน์

ครู ร.ร.พระแม่สกลสงเคราะห์

นางสาวชนิตรา ศรลัมพ์

ครู ร.ร.พระแม่สกลสงเคราะห์

นางประไพ จันทร์แฉ่ง

ผช.ผอ.ร.ร.บางบัวทองราษฎร์บํารุง

นางสาวสุพัฒน์ศรี ครุฑไทย

หน.ฝ่ายวิชาการร ร.ร.บางบัวทองฯ

นายปฏิญญา ชาญป่าไพร

ครู ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นางสาวอรอนงค์ ควนวิไล

ครู ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นายวีรเดช ชาญไชยเวช

ครู ร.ร.สุเหร่าปากคลองลํารี

นางสุระสา นิพันธ์โชติ

ครู ร.ร.สุเหร่าปากคลองลํารี

นายอนุชา ศรสีมาชัย

ผช.รองผอ.ร.ร.มารีย์วิทยานนทบุรี

นายกมลชัย พอกแก้ว

รองผอ.ร.ร.มารีย์วิทยานนทบุรี

นางสาวศรีสุดา ศรีไชยวงศ์

ครู ร.ร.สากลศึกษาบางบัวทอง

นายสิทธิชัย หมื�นศรีภูมิ

ครู ร.ร.สากลศึกษาบางบัวทอง

นางสุดารัตน์ รักเดช

ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่

นางปัญญา ร่มจําปา

ครู ร.ร.ชุมชนวัดบางไผ่

นายทรงวุฒิ สุจริต

ครู ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน

นายเอกอมร เชื�อผู้ดี

ครู ร.ร.ญามีอุ้ลอิควาน

นางสาวสุรีภรณ์ พวงแก้ว

ครู ร.ร.นนท์ประสิทธิ�วิทยา

นางสาวสมฤทัย บุตรไทย

ครู ร.ร.นนท์ประสิทธิ�วิทยา

16
17
18

วัดมะเดื�อ
จันทร์ทองเอี�ยม
ซอและฮ์ศึกษา

19

เต็มรักศึกษา

20

บางคูลัด

21

ระดิ�งหินประชาสรรคื

22

เทศบาลวัดละหาร

23
24

นนท์ประสิทธิ�วิทยา
ญามีอุ้ลอิควาน

ตัวแทนศูนย์สอบ

2/3

อําเภอ ปากเกร็ด
ที�

สนามสอบ

1

วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

2

สามัคคีวิทยา (เชื�อผู้ดีอุปถัมภ์)

3

รุ่งเรืองวิทยา

4
5
6
7
8

ชลประทานสงเคราะห์
ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ�ทองบน)
อัมพรไพศาล
เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วัดสลักเหนือ

ชื�อ-สกุล
ครูชํานาญการ

นายพรชัย หมื�นสุข

ครู รร.สามัคคีวิทยา (เชื�อผู้ดีอุปถัมภ์)

นายวิทวัส ทองแท้

ครู ร.ร. รุ่งเรืองวิทยา

นางจุฑามาศ

ครู ร.ร.วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

นางอภิฤดา

ไทยสุชาติ
สังข์สุวรรณ

10
11
12
13
14
15
16
17

พระหฤทัยนนทบุรี
ศรีสังวาลย์
พิชญศึกษา
วัฒนพฤกษา
ชลประทานวิทยา
สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
นนทบุรีวิทยา
ท่าอิฐศึกษา

ครู รร.สามัคคีวิทยา (เชื�อผู้ดีอุปถัมภ์)

นางสาวณัฏฐิณี หนูจุ้ย

รอง ผอ. ร.ร.นนทบุรีวิทยาลัย

นายมนูญ ชานไชย

ครู ร.ร. นนนทบุรีวิทยาลัย

น.ส.แน่งน้อย สาระสะ

ครู ร.รวัฒนพฤกษา

นางทวี เลี�ยมโคกสูง

ครู ร.รวัฒนพฤกษา

นางสาวพัชรี ยวนลา

ครู ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นางสาวชนิตา สีตาบุตร

ครู ร.ร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

นางทัศนีย์ พรมมา

ครู ร.ร.อัมพรไพศาล

นางจรีรัตน์ สมบูรณ์

ครู ร.ร.อัมพรไพศาล

นายผดุง

ครู ร.ร. ร.ร.ศรีสังวาลย์

หงษ์โต
พิมพ์ชัย

ครู ร.ร. สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

นางสาวณัฐนาภรณ์ ทองเพณี

ครู ร.ร. สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

นายพุฒวัฒน์ กองวงษ์

รองผู้อํานวยการ ร.ร.วัดสลักเหนือ

นายนพดล บุญอํารุง

ครู ชํานาญการ

นางศรีสกุล ผิวเพ็ง

ครู ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 95

นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์

ครู ร.ร. ไทยรัฐวิทยา 95

นายสุทิน ศรีมณียงค์

ครู ร.ร.พิชญศึกษา

นางดวงตา พิพุธวัฒน์

ครู ร.ร.พิชญศึกษา

นายอารีย์ นาคสุก

ครู ร.ร.ท่าอิฐศึกษา

นางสาวสุกัญญา อรุณสวัสดิ�

ครู ร.ร.ท่าอิฐศึกษา

นางศลิษา ทิพณีย์

ครู ร.ร.พระหฤทัยนนทบุรี

นางสาวสุพรรณี ยํ�ารุ่ง

ครู ร.ร.พระหฤทัยนนทบุรี

นางอัจฉรา ผ่าโผน

ครู ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

นางพรทิพย์ ศรีสุข

ครู ร.ร.ชลประทานสงเคราะห์

นางสาวอรอนงค์ สุมาบัติ

ครู ร.ร. ชลประทานวิทยา

นายจิรกิตติ� ศิลปาภรณ์

ครู ร.ร. ชลประทานวิทยา

วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ�วิทยาค นางสาวปัณฑารีย์ เอี�ยมวงศ์วุฒิ

19
20
21
22
23
24
25
26

คลองเกลือ
วัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
วัดผาสุกมณีจักร

มูลนิธิปากเกร็ด

ประชาบดี

ครู ร.ร.มูลนิธิปากเร็ดวิทยา

นางสาวพิศมัย จันทนมัฎฐะ

ครู ร.ร. วัดผาสุกมณีจักร
ครู ร.ร. วัดผาสุกมณีจักร

นายวิรัตน์ ใจกล้า

ครู ร.ร. วัดโพธิ�บ้านอ้อย

นางสาวขวัญชนก อินต๊ะนัย

ครู ร.ร. วัดโพธิ�บ้านอ้อย

นางชาณิศา โพธิขํา

รองผู้อํานวยการ ร.ร.คลองเกลือ

นางอาภา ชูกิจไพศาล

ครู ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส
ครูผู้ช่วยร.ร.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

นายศราวุธ กัณฑพงศ์

ครูอัตราจ้างร.ร.วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)

นางชุลีกร เกตุย้อย

ครู ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา)

นายภัทราวุธ บุญเลื�อง

ครู ร.ร.วัดบ่อ(นันทวิทยา)

นางสาวยุวดี คงเล็ก

ครู ร.ร. วัดบางบัวทอง

นางสาวภาวิณี มีฤาการณ์

ครู ร.ร. วัดบางบัวทอง

วัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะหนายพรชัย นิยม
วัดบ่อ (นันทวิทยา)

ครู ร.ร.มูลนิธิปากเร็ดวิทยา

นางสายทิพย์ มาลา

วัดโพธิ�บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)นายสมโภชน์ ทองโคตร
ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

ครู ร.ร. ร.ร.ศรีสังวาลย์

นายพันธกานต์ คันดุไล

นางสาวรดาภา คมขํา
18

ครู ร.ร.วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

นายสมปอง จันทร์เจริญ

นายอิทธิพล
9

ตําแหน่ง

นางสาวศิริพร กิริยา

ครู ร.ร. ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

นางสาวมัญชรี มะหะหมัด

ครู ร.ร. ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

นางสาวนวรัตน์ เอี�ยมวันทอง

ครู ร.ร.ประชาบดี

นายปิยะณัฐ พ่อตาแสง

ครู ร.ร.ประชาบดี

นายธงชัย

วงศ์ษา

นางดวงใจ แสงงิ�ว

ตัวแทนศูนย์สอบ

รองผู้อํานวยการ ร.ร.คลองเกลือ
ครู ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส
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