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

ชลประทานวิทยา

หน.สนามสอบ
นางสาวพัชรา ดําอุไร

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางวันดี ศรีอําไพ

นางสาวธนทร ศรีวิเศษ

นางจําเนียร สุกาญจนะ

น.ส.ศรีสมร ลือเจริญ

นางยุพิน เพ็ชรัตน์

นางสาวมินตรา สืบปรุ

นางสดุดี ภักดีกุล

นางสุจิตรา ดวงแก้ว

น.ส.ฐิชาลักษณ์ แต้มบุญเลิศชัย นางสาววิชัญญา ละมูล

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นางนิศารัตน์ สุมน

ภารโรง
นางมาลี อภัยพัฒน์

นางสาวปุญช์รัศมิ� ทาโบราณ นางพัชรพร ดิษฐอุดม
2

นางมาณวิกา มูลชาภิรมย์

นางเรียม สุขประเสริฐ

3

นางโชติกา ผ่องแผ้ว
นายเพชรมณี เพชรชารี

4

นายสมชาย มั�นคง
นางสาวนิภาดา กันทมา

5

นางนงลักษณ์ มั�นคง
ว่าที�ร้อยตรีอัศวิน สุรวัชโยธิน

6

นายณัฐพล ปานพุ่ม
นางสาววีรานุช วิจารณ์ปรีชา

7

นายอโนเชาว์ รัดมาน
นางสาวพงษ์ลัดดา จันทร์เอียด

8

นางอลิษา ภักดีผล
นายชวลิต แช่มชื�น

9

นางสาวทานตะวัน บุญมาหา
นางสาวสุรีรัตน์ สีตะระโส

10

นางสาววรัญญา ศักดิ�วิเศษ
คุณครูเศกสินธุ์ กาลอรุณ

11

นางสาวสุรีพร โคตรมี
นางสาววราภรณ์ เอื�ออารี

12

นายเจตนิพิฐ ศิริชยุตพงศ์
นางสาวปรีติ วันแอเลาะ

13

นายณัฐพร รื�นลาภะ
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
2

ชลประทานสงเคราะห์

หน.สนามสอบ
นางเบญจมาศ ขําแป้ง

ประเสริฐอิสลาม

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

ห้องสอบที�

นางสาวภัทรชา บึงไกร

นางสาวศุภมาศ ชาที

นางสาวนลินลักษณ์ หอมหวล

นางสาวหทัยชนก เรืองอําพันธ์ทอง

วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ�วิทยาคาร

นายชาคริต คงมี

1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นายกวิน รอดแก้ว

นายสามารถ ผดุงปราชญ์

นางสุดารัตน์ เอนกพงษ์

นางราตรี ศรีกู่ก่า

นางสาวรัตติยา วรมติกุล

นางนงนุช ต้นเกษ

2

นางสาวกมลชนก สงนอก
นางสุดากุล คงชมสุข

3

นายประพจน์ แสบงบาล
นางสาวศิริรัตน์ โสภา

4

นางสาวพรพนา พ่วงเพชร
นางสาวนันท์ชญา พันธ์เพ็ง

5 (พิเศษ)

นางสาวพิชญากรณ์ กุศลการ
3

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
บี เอฟ เอส

น.ส.อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ น.ส.วิรัลพัชร์ ผลพิมาย
น.ส.บุษราคัม จําปา

นางสาวสุปรียา

จิตติ�บรรเทา

1

นางสาวทัศนีย์ คงเจริญ
นางสุวรรณา

ไตรวาส

2

นางสาวจิรัฐติกาล คชฤกษ์
นางกนกพร บุญแสง

3

นางสาวสุนันทา ภูมิสุข
น.ส.อุชุกร สร้อยทอง

4

นางสาวหนูดี ประจิตร
น.ส.จิณศิณี บุญทวี

5

นางสาวอติกานต์ บัวไข
นางอนงค์ กฤษณประพันธ์

6

นายกวี วรรณมุข
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
4

ท่าอิฐศึกษา

หน.สนามสอบ
นางกนกนันท์ รัศมีแพทย์

ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวมณีรัตน์ เชื�อเวียง

นางสาวณัฐชญา จันทร์ประคอง

นายจักรี แซมเขียว

นางจรัสรวี อินทวงศ์

นางสาวณิชากานต์ ชวนปรีชา

นางสาวกรรณณิการ์ ชุมพล

นางสาววาสนา ศิลาพร

นางฉวีวรรณ จันทนุปาน
นางสาวเบญมาศ จันทร์กระเทาะ

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นายวันชัย อาดํา

นายสะและ วงษ์ยีเมาะ

นางสาวนิลวรรณ หมัดดิน

นายสันติ

นางสายัญห์ ปัญญากาวิน

นายแบน

มั�งมี

2
3

นางมณีรัตน์ แสงวงศ์
นายสุริโย เหมือนวดี

4

นางนิยา อินนุพัฒน์
นางสาวสมวรรณ แขนงามขํา

5

นางณิชกรินทร์ พรหมสกุล
นางสาวปภาวี อุปธิ

6

นางสาววันเพ็ญ เมตกูล
นางสาวเกษสุมา ทามล

7

นางณัฐชนันตร์ อยู่สีมารักษ์
นางสาวนุชวรา ยันตะพันธ์

8

นางสาวธีรยา ศุภสมุทร
นางสาวศศิวิมล บุตโรบล

9

นายพัทธรินทร์ หลําชม
นายทศวรรษ โตเสือ

10

นายเรืองฤทธิ� รักษาพงศ์
5

ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ�ทองบนนายตรีทนาถ์ หามนตรี

นางสาวรัตนาภรณ์

กันยานุช

1

น.ส.จริยา ปิ�นมี
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
6

นนทบุรีวิทยาลัย

หน.สนามสอบ
ดร.อดิศร ศิริ

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวแก้วฤทัย ชื�นยุติธรรม

นายจิรพัฒน์ เทียนศิริโชติ

นางสาวรัชฎาภรณ์ กลิ�นเฟื�อง

นางสาววิไลลักษณ์ ราบเรียบ

นายพิเชษฐ บินรามัน

นางฐิตารีย์ แกมทอง

นางสาวซากีน๊ะ ซาและ

นายอับดุลรอซีด อาดํา

นางสาวแวอามีเนาะ แวดูยี

นางจรัสศรี หนูเผือก

นางสาวดวงกมล ศรีทับทิม

นายปรีชา อาดํา

นายไชยา มูลชาภิรมย์

นางสาวสิริพร บัวงาม

ห้องสอบที�
1
2

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

ส.อ.วัชกร จันทร์ชมภู

นายวสันต์ โฉมโต

นายอดิศร เพ็ชรจรูญ

นางศิริลักษณ์ เรืองฉ่าง

นายไกรมาตร์ นพเมือง

นางสาวสมสมร ศรีประยูร

นางสาววิลาชินณ์ ประคัลภ์พงศนายสมศักดิ� แก้วรุ่ง
3
4

นายดํารง ลาตีฟี
นางสาวยุวลี กันหมด

5

นางสาวนูรีฮัน ตาเยะ
นางสาวสายทิพย์ ธนานพมนต์

6

นางสาวสาวิกา แขกพงค์
นายฉัตรเฉลิม ตินะมาตร

7

นายประเสริฐ อาดัม
นายชายณรงค์ กลิ�นจิ�ว

8

นางสาวฟาติมา แก้วโกมินทร์
นางสาวรุ่งอรุณ โทธรรม

9

นางมยุรี อาจหาญ
นายวนาดร ขําเจริญ

10

นายกฤษดา และอิ�ม
นางสาวโศจิรัตน์ ทองสุข

11

นางสาววาสินี ศาสนกุล
นางสาวสาวิตรี ไชยรัตน์

12

นางอดิเรก ลํ�าประเสริฐ
นางสาวเบญจมาศ คําเคน

13

นางสาวกมลทิพย์ บุญใหญ่
นางสาวนิสรา แมบจันทึก

14

นางสาวระพีพร แก้วกระจ่าง
นายศุภกฤต ยอดผกา

15

นางสาวกุลนันท์ มะลิทอง
นางสาวภัชรีย์วรรณ ครุฑวิสัย

16

นางเขมรัชญา เย็นอุทก
นายไพรัตน์ ทิพย์ศรี

17

นางขวัญใจ สุวรรณอัฒ
นางสาวอรทัย

จิตติ�บรรเทา

18

นางสาวสุชาดา จงจงประเสริฐ
นางสาวศิริพร ภูมิภาค

19

นางสาวพัชราภรณ์ วงศ์มุนีนรากร
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
7

พระหฤทัยนนทบุรี

หน.สนามสอบ
นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางพัชรี รักษาคม

นางศิริพร วรโชตินันท์

นายสุรชัย พรมเกิด

นางวรรณะ นามศิริ
นางสาวบงกช วิภาตะกลัศ

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

ดร.สุคนธ์ ธาระพุทธ

นางสาวภาสุนีย์ นนทศิริ

นางสรัลพร รนขาว

นางสาวเหมยเฮียง แซ่พ่าน

2

น.ส.ปพิชญา อ่อนใจ
นายประวิน ศรีโย

3

น.ส.กัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ
นายวินัย ลุนพงษ์

4

น.ส.วิภาวดี แทนมูล
นายณฐปณต พรมขันธ์

5

น.ส.พูลสุข กุลรุ่งโรจน์
นางสาวณัฐฐิญา สามารถ

6

นางศิริวรรณ คล่องสีมา
8

พิชญศึกษา

นางอุทัยวรรณ ปูรณานุนาค

น.ส.วรรณา ศรีทองเทศ

1

นางสาวอัญชลี

ถวัลย์ภิยโย นางวรรณา

อินทร์สว่าง

นางสาวพิชญ์สินี แพงศรีนิธิศ
นางรัชนี ธรรมทัตโต

2

นางสาวศิรินันท์ อรรถภาพ
นางสาวจรรยพร อ่อนแก้ว

3

นางรมิตา ภู่สิงห์
9

รุ่งเรืองวิทยา

นายสุนทร เกิดสุข

นางสาวสมคิด ทองดอนน้อย

1

นางสาวคัธริน และมัน

นางสาวนันทิกา ไปปอ

1

นางทิชาชิด ไพบูลย์

น.ส.อุบล กุลบุตร

1

นางสุดาวดี

นายขวัญชัย พูนรักษ์

1

นายกิจศิพัฒน ทับเกร็ด

นายเอื�อน เสือไหล

1

นางสาววรรณภา

นางสาวกิตติมา

นายธีรวัฒน์ กําแพงเพ็ชร
10

วัฒนพฤกษา

นางแสงเดือน กมลมาลย์

นายสมศักดิ� ธนะพาณิชย์สกุล
นางสาวเยาวดี โกษะโยธิน

11

วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรคนางกรทิพย์ ปะกายะ

นายปิยพล เสนีวงค์

วงศ์สังข์

นายใจเพชร สุจิมหันต์
12

วัดสลักเหนือ

นางอุรุดา

สุดมี

นายจาตุรงค์

ถูสินแก่น

นายชนะพล บุญยภาธิน
13

ศรีสังวาลย์

นางพัณณิตา วรรณเสวก

นายปิยะพงษ์ ทองมาก
นางสาววัลย์ลิกา
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
14

หน.สนามสอบ

สามัคคีวิทยา (เชื�อผู้ดีอุปถัมภ์) นายกิตติศักดิ�

กรรมการกลาง

ศรีปทุมานุรักษ์

กรรมการคุมสอบ
นางกัลยา พรหมเดช

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

1

นางสาวกชกร พนัสนอก

นายปณิธาน ปองนาน

1

นางวนิดา บัวด้วง

นางอวยพร โปแอ

น.ส.ลัดดา ลิ�มเจริญชาติ

นายสันต์ พับมณี

น.ส.ศิริพร งามเจริญ

นางติ�ง จันทร์ทะวงศรี

นางสาวฐิติมา ลีศิริรุ่งโรจน์
15

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

นายอิมรอน เสมสายัณห์

นางมารศรี โชติกะพุกกณะ

นางสาวสุพิชชา ไวลิขิต

นางธัญพร พวงน้อย

นางสาวอนิสรา ธนีสัตย์
นางสาวพิชชาภา ยาจิตร

2

นางสาวศรสวรรค์ นาเวช
นางสาววิภารัตน์ ตลับทอง

3

นางสาวธัญชนก เจี�ยสมบุญ
นายวุฒิเกียรติ วรรโณภาส

4

นางสาวอัมพร แสงทอง
16

อัมพรไพศาล

นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์

นางสาวเสาวคนธ์ ณ น่าน

นางสาวปาริฉัตร รัตตศิริ

นายธรรมราช บุญทิพย์เจริญ

นางสาวอุษา เทศงามถ้วน

นายสรรเสริญ สัยยะนิฐี

นางสาวจุติพร รอดสําคัญ

1
2

นางสาวกรรณิกา กาทองทุ่ง
นางสาวอรไท พันธ์แก้ว

3

นางสาวทัศนีย์ แสงเสงี�ยม
นางปทัยทิพย์ กันชัย

4

นายกฤษณะ ละออเหล่า
นางสาวกรรณิการ์ งามละม้าย

5

นายธีระศักดิ� ต้นกัลยา
นางสาวอรทัย คันศร

6

นางสาวสุกัญญา หม่องชา
นางสาวนูรอัยนี สือแม

7

นางสาวชัฌชญา ทังโส
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