บัญชีแนบท้ายคําสั�งศูนย์สอบ O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ชั�นมัธยมศึกษาปีที� 3 อําเภอ บางบัวทอง
ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
1

กสิณธรเซนต์ปีเตอร์

หน.สนามสอบ
นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นายวินัย งามขํา

นางพนมกร พลศิลป์

นางสาวจินต์ศุจี วัฒนมะโน

นายพงษ์สิทธื นํ�ากระจาย
นายศักดิ�ชัย จรมั�งนอก

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นางชุดาณัฎฐ์

ภารโรง

เพริดพราว

นางสุรินทร์ แสงเจือ

นางกนกลดา ชาตวจนะยง

นายวันชัย สุกพลอย

2

นางธัญญารัตน์ คงเอียด
นางสาวสุนันทา มะหะหมัด

3

นายไพบูลย์ ดีเหลือ
นางนันทิดา เต็มรัก

4

นางสาวสุปรียา นาคเรีองศรี
2

ซอและฮ์ศึกษา

นางอุทาน แก้วละมุล

สุเหร่าลากค้อน

นางสาวนัญธิญา ประยงค์เล็ก

1

นางสาวปนัดดา ชมพุ่มรัตน์
นางสาวทัศณีย์ หินดง

2

นางสุเพียง จันทร์ศิริ
3

ญามีอุ้ลอิควาน

นางสาวจิราพร แสนสุข

นางสาวทักษิณี สุวรรณลาภา

1

นางสาวศันสนีย์ วันแอเลาะห์ นางสาวอัญญรัตน์ มะปูเลาะ

นางสาวกนกวรรณ นํามา
นางนิภา อุรัจฉัท

2

นางสุนิสา มาลามาน
นายสมชาย วงษ์แก้ว

3

นางผกาพันธ์ ทนศิริรัตนา
4

เต็มรักศึกษา

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์

นายมานพ สุยาละ

1

นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดรี

นางสาวภัทรสุดา บุตรศรี

นางนวพร เป้าทอง

นายชาญฤทธิ� จันละออ

นางสาวสุมารินทร์ ฟาดสูงเนิน
นางสาวปริษา คงพูน

2

นางสาวนิติยา สุหญ้านาง
นางสาวดารณี พิพัฒนืรัตนโชติ

3

นายกัญตพิชญ์ ยิ�มรักษา
5

นนท์ประสิทธิ�วิทยา

นายเฉลิมพล และซัน

นายอดุลย์ อาดํา

1

นางสาวกมลวัลย์ พูลสวัสดิ�
นางสาวปวีณา และซัน

2

นายรชต ไหมพรม
นางเย็นจิตร ศรีราม

3

นางสาวพรทิพย์ ใหญ่ยอด
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
6

นันทนวรวิทย์

หน.สนามสอบ
นางรัชนี เคลื�อนคล้อย

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางรจนา ธัญญมงคลชัย

นางวาสนา อินทร์พลับ

นางสาวศนิสา ฉายาช่าง

นางสาวบุญร่วม แท่นสูงเนิน
นางสาวอริศรา สุขเสียงศรี

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

1
2

นางสาวสุชญา สืบเพ็ชร
นางพรรณราย นาคเป้า

3

นางชุมพร พิมพ์เพ็ง
นายพิภักดิ�พงษ์ กัสนุกา

4

นางสาวกนกวรรณ นามเมือง
7

พระแม่สกลสงเคราะห์

นางสาวอนงค์รัตน์ อินทะวงศ์

นางเพ็ญศรี สัยวุฒิ

นางสาวอริสา ทองผึ�ง

นางสาวสุชานันท์ โพธิ�ตุ่น

นางชลธิชา แดงโสภา

นางชณัฐมาศ ตัณฑ์ศิริ

นายจักรวาล กําทรัพย์

1

นางสุภาวดี สกุลโพน

นางสาวเกศแก้ว แสงดี

2

นางสาวบุษกร

นางสาวสมจินต์ ยงบรรทม

วรรธนะภัฎ

นางนันทนา เผือกเอี�ยม
นางสาวเบญจาภรณ์ ใจกว้าง

3

นายพีรดนย์ วงศ์จรัสเกษม
นางสาวกุลธิดา อิ�มศิลป์

4

นางสาวดารุณี ศรีวิจารย์
นางสาวนารีรัตน์ สุขเสถียร

5

นางสาวอรณัชชา สัตถาผล
นางสาวมุนา สะนิ

6

นางสาวสาลี� ชูพากเพียร
นางสาวสุบิน วงศร

7

นางสาวนุชนาถ วงษ์ยะลา
นางสาววนัชญา แสงจันทร์

8

นางอรุณ หยวกทอง
8

ระดิ�งหินประชาสรรค์

นายสุภโชค ทับทิมทอง

นายอับรอเฮง สะนิ

1

นางนันท์มนัส ตรงแก้ว

นายวิรัช อิสมาแอล

1

นางนฤมล หุ่นดี

นายจรัส ทองเอี�ยม

นางสาวมาลินี มนต์เหลา
9

วัดมะเดื�อ

นางสาวณาตยา เสตะจันทน์

นางสาวปิยวรรณ ยิ�มแย้ม
นางสาวนรีรัตน์ พันธ์บุตรน้อย
นายธนพัฒน์ รู้วัชรปกรณ์

2

นางศศินา รักปาน
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
10

วัดลาดปลาดุก

หน.สนามสอบ
นายสุรัตน์ ชยธวัช

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวปัณฑิตา ลุนคุณ

นางสรวงสมร โชชัย

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางนัยนา นุ่นงาม

นางสาวสุพัด พลณรงค์

1

นางสาวหนึ�งฤทัย จันทบุรี

นางสาวสีสอาด อํ�าดอนกลอย

1

นายภทรเดช บํารุง

นางเทวา เชื�อตาเคน

นางสาวนภาพร เทศขํา

นางนงลักษณ์ เกี�ยวเพ็ง

นางสาวอาจารีย์ สุโง๊ะ

นายสมศักดิ� เด๊ะดอเลาะ

นางจรุญลักษณ์ สัมฤทธิ�

นายสุพจน์ อาจหาญ

นางสาววรินดา เจริญสุขวิทยา
นางสาวธนวรรธน์ ทองมั�น

2

นางสาวสุกัญญา ผิวเกลี�ยง
นางสาวธนิกานต์ ทิวากรกุล

3

นายวิโนทัย พรหมนิมิตร
11

สากลศึกษา บางบัวทอง

นายสมบูรณ์ บัวจํารัส

นายอนุชา มหาวัน
นางสรัญญา ชาสีโห

12

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นายละออง กลมแป้น

นางสาวสรินทิยา สิทธิศักดิ�

นางกัญญาณัฐ และซัน

นางเพ็ญพัชร ฉิมมา

นายกันตวิชญ์ จีนจํารัส
นางสาวกาสมา เจะเลาะ

2

นางนรินดา โพธิ�วัฒนเจริญ
นางยสุขสันต์ เนียนกระโทก

3

นางสาวอังคณา ธรรมชาติ
นางสาวศรีสวัสดิ� น่วมจ๊ะโป๊ะ

4

นางอุษากร นันทปถวี
นายธีรพงษ์ ชูนาค

5

นางสาวจันทร์ทิภา พรหมเกิดทอง
นายอาทิตย์ พึ�งพา

6

นางจิตรรัตน์ ครุพานุช
นางมัฑนา เต็มชื�น

7

นางสินทวี มาถาวร
นางชุติมา จิตรบูรณ์

8

นายปฐมพล ซ่อนกลิ�น
นางสาวณฐยา เทพประดิษฐ์

9

นางเครือวไล เอกฉันท์
13

สุเหร่าเขียว

นางรัชนีย์ มนัสวกุล

นางทิพย์ชโลธร วงศ์ชัยนเรศ

1

นางสาวนิตยา สาริกูล
นางอาภาภรณ์ รักความสุข

2

นายชยพงษ์ แสงอังคนาวิน
14

สุเหร่าปากคลองลํารี

นายสนธยา ช้างสาร

นางอภัสนันท์ วานิชสันติธนโชติ

1

นางณัฐญา เจริญพันธุ์
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
15

โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

หน.สนามสอบ
นางเพชรสุภัค กิจสกุล

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ
นางสาวจิตติมา ชัยทองถา

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นางสาวบุศดี คุ้มบล

ภารโรง
นางสาวรัตนา ยูซบ

นายวีระชาติ จันทร์แจ้ง
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