บัญชีแนบท้ายคําสั�งศูนย์สอบ O-NET สพป.นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 อําเภอ บางบัวทอง
ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
1

กสิณธรเซนต์ปีเตอร์
เทพพิมานพิทยา

หน.สนามสอบ
นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาววรรณา สุขพลอย

นางสาวศุภรินทร์ ดาวเรือง

นางนิภา สุมาลีย์

นางนรกมล เดิมวิทิตการ

นางพวงน้อย พัฒนบุรี

นางสาวศศิธร วิจิตรนิมมาน

นางสาวรัติยา แตงอ่อน

นางวิไลวรรณ ชาติเผือก

นางสาวนิชาภา ม่วงศรีสุข

นางสาวเกณฺกา โกศลสุข

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นายสมศักดิ� แสงวรรณ

ภารโรง
นางสมคิด คล้ายทิม

นางสาวกัญญารัตน์ ยวนเมือง นางสาวสาธิยา จําปาทอง
2

นางสาวมณีรัตน์ วงคล่อง

นางสาวชนภัทร ชมชื�น

3

นายนิยม แก้วยิ�งยง
นางบรรจง ยี�คิ�ว

4

นางสาวเสาวลักษณ์ อรจัทร์
นางสาวเกตุรวี อิสมาแอล

5

นางสาวเบญญาภา วัฒนวงศ์
นางสาวสายฝน โอบอ้อม

6

นางสาวศิริวรรณ ศรีแดง
นางสาวกนกพร ดอนงาม

7

นางณัชฌา ลือกําลัง
นางสาวซารีนา แจ๊ะแน

8

นางสาวโสรยา สาลีนาค
นางสุมาลี ปานสีสด

9

นางสาววสี เพ็งเส็ง
นางสาวนวลปรางค์ ศรีงาม

10

นายนรากร ชลินทรวัฒน์
นางสาวดวงใจ กิ�งก้าน

11

นางสาวนฤมล เนียมเทศ
นายสุพจน์ จรูญวัฒนไพบูลpN

12

นางประยงค์ แสงอ้วน
นางพัฒนา ระชะฎะ

13

นางสุกัญญา สิงหเสนี
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
2

จันทร์ทองเอี�ยม

หน.สนามสอบ
นายพิชัย ทองเครีอ

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสสาวณัฐภัทร จิตติพร

นางศุภรัตน์ ศรีสนิท

นายธีระวัฒน์ เซิบรัมย์

นางสมจิตร์ กฤษณะสังข์
นายธนรัตน์ ยุทธการ

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นายเรืองศักดิ� มะโนมูล

นายธวัชชัย ทองจันทร์มูล

นางสาวปภัสสร บัวระพันธ์

นายสุทธิพงษ์ คงดี

นางปิยนันท์ วัฒกีเจริญ

นางทองสุข พลอยแดง

2

นางนงนุช บรรจงกิจ
นางสาศศิภรณ์ ฤทธิ�ศักดิ�

3

นางสาวภัทรา ผิวเกลี�ยง
นางยุพาภรณ์ แซ่ตั�ง

4

นางสาวยลลดา สินิฐฎา
นางสาวอารีย์ ติดสูงเนิน

5

นางปุณยภา เฟื�องภักดี
3

ชุมชนไมตรีอุทิศ

นายสูงชัย

ขวัญเจริญทรัพย์

นางสาวอรวรรณ เอี�ยมปรีดา

นายเจษฎา ประมูลทรัพย์

นางสาวพนิดา โสกูล

นางสาวไพจิต กิจเรืองศรี
นางสาวพิกุลทอง พิมูลชาติ

1
2

นางกมลพร มาอยู่ดี
นางอุไร วงษ์พระเวท

3

นางสาวจุฑาทิพย์ แดดภู่
นางอารี ยุทธวิริยะ

4

นางศิริวรรณ กรัตสุวรรณ
นางสาวชุติมา บัวเกตุ

5

นางเปรมจิต ศิริสุทธิพัฒนา
4

ชุมชนวัดบางไผ่

นางศิริพร ปานประเสริฐ

วัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)

นางสาวกนกวรรณ สุขสําราญ

นายวทัญ�ู สังข์สวัสดิ�

นางสาวจริยาวัตร บัวกนก

นางจารุณี น้อยเปรม

วัดโมลี (นันทวิมล)

นางสาวพิรญา พรเพ็ง

1
2

นายจักรพงษ์ เจนวโรตมกุล
นางรัชนี พ่วงเพ็ชร

3

นายภูวนาถ บุญสุวรรณ
นางสาวอรณัญย์ ธรมรัช

4

นายทัตศร จันทร์งาม
5

ซอและฮ์ศึกษา
สุเหร่าลากค้อน

นางอุทาน แก้วละมุล

นางสาวเอื�อนภาพร ภูหนองโอ่ง

นางบุษบา มีสมสาร

1

นางสาวขวัยฤทัย แสนแก้ว
นางสาวจิราภรณ์ แสนบ้าน

2

นางสมพร เวียงอินทร์
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
6

ดรุณวิทย์ศึกษา

หน.สนามสอบ

กรรมการกลาง

นายขรรค์ชัย ประยูรยวง

กรรมการคุมสอบ
นายคมกริช นาป่า

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางสุมานี ผลเสวก

นายนเรศ แพทย์ใจสินธ์

นายชูเกียรติ มรรยาทอ่อน

นางสาวสุนีย์ ปลื�มด้วง

นางสาวพรวดี กองเต็ม

นายบุญเชิด เนียมเทศ

นางบาหยัน น้อยวิเศษ

นายชุมพล บุญอยู่

นายพีรวัฒน์ ผิวเกลี�ยง
นายศักดิ�ดา ผงทอง

2

นางสาวเพลินทิพย์ คําพรรษา
นางหัฐญา เทพหวัง

3

นางสาวมินตา พุฒิเอก
7

เต็มรักศึกษา

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์

นางกัญญาภัค วรรณรังษี

นางนัยนา เชื�อผู้ดี

นายคุณาสิน ภูกองไชย

นางสาวสุดารัตน์ พัตตาสิงห์
นางสาวปาตีฮะ ยะโกะ

1
2

นางสาวนวนันท์ ขจรนาม
นางมลิวัลย์ วิริโยทัย

3

นางสาวจริยาภรณ์ เยาวเรศ
นายมานะ คําสอน

4

นางสิริกร กันทมงคล
นายอภิรักษ์ ศรีลุนช่าง

5

นางนํ�าอ้อย เจริญสุข
8

เทศบาลวัดละหาร

นายสิทธิชัย โลศิริ

นางรัตนา นิยมราษฎร์

นางวรรษมน ยิ�งถาวรสุข

นางธัญจิรา ศิริวัฒนวงษ์สกุล

นางนิภาดา สุขแสวง
นางโกสุม บุญพิทักษ์

1
2

นางสาวศศิธร นันทวาณิชพงษ์
นางสาวศิริพร บัวนวล

3

นางแสงดาว เส็งมี
นางสาวคุณทรัพย์ มุ่งวิชา

4

นางสาววรารัตน์ อิสมาแอล
นางรัชนี เชิดชาญชัยศรี

5

นายสุเมธ สืบสําราญ
9

นันทนวรวิทย์
ศิริมงคลศึกษา

นางรัชนี เคลื�อนคล้อย

นายกิตติพงษ์ ชูเลิส

นายจํารัส พรหมบุตร

นางจุฬาทิพย์ พิลาวุฒิ

นายสิทธิโชค ไทรนิ�มนวล
นางสาววัลภา มียะสนธิ�

1
2

นายจตุพร คําพูน
นายวีระชัย ดิสกะประกาย

3

นางวัลย์ลดา รักษาวงษ์
นางสาวจิดาภา ใจมิภักดิ�

4

นางนฤมล วนิชาชีวะ
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
10

บางคูลัด

หน.สนามสอบ
นายอภิชา โสดา

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวปิยรัชต์ษมี เจริญผล

นางสาวปทิตตา เกษเจริญคุณ

นางนิตติยา ส้มโย

นางวรรณณา เหมือนรุ่ง

ห้องสอบที�

นางสสาวกนกวรรณ นิลสนธิ

1

ผู้ประสานงาน
นางกัญญาวีร์ ดิษฐวงศ์

ภารโรง
นายศรชัย พรมแย้ม
นางสาวบังออน

แสงราม

2

นางสาวนารี คุ้มขจร
นางสาวกรรณิกา พิมสาน

3

นางวาสนา สุขโต
นางนิลวรรณ ขวยเจริญ

4

นางสาวชลนิชา นามสีพันธ์
นางสาววันดี ผิวผ่อง

5

นางมะลิวัลย์ นาคประสิทธิ�
นางสาวสุชาวดี ชายจันทร์

6

นายสราวุฒิ พัดเย็น
11

บางบัวทองราษฎร์บํารุง

นางสิริลักษณ์ แพรพรม

นายธีรยุทธ ชลินทรวัฒน์

1

นางสาวณัญช์สรัล ศรีสวัสดิ� นางจตุพร บุบผา

นางสาวศิริญญาภรณ์ โพธิ�มะฮาด
ว่าที�ร้อยตรีเชาวลิต สิทธิชัย

2

นางสาวสรัญญา ภูจอมจิตร
นางณัฐพัชร์ โสกูล

3

นางสาวนํ�าตาล อนันตรักษ์
12

ประชารัฐบํารุง
แสงประเสริฐ

นางสุวรรณา วัฒนะมโน

นางสุดากาญจน์ เรืองสวัสดิ�

นายอนุสรณ์ บัณฑิตย์

นางวันเพ็ญ ศรีคํา

นายภุชงค์ สหะกะโร

บํารุงวิทย์ศึกษา

นางสาวผกากรอง วิชาพร

สหศึกษาบางบัวทอง

นางสาวปภัสสรา แก้วศรี
นางสาวกรรัตน์ โนรี

1

นางสาวพัชรา ชูมงคล

นางสาวประจวบ ชื�นสมศักดิ�

2
3

นางสาวสุนิษา สถาพร
นางพิมพ์พิชชา อุทยา

4

นางสาวพรพิมล เสนีวงษ์ ณอยุธยา
นางโชติกา สังข์กังวาล

5

นางสาวแสงเดือน นิ�มปี
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
13

พระแม่สกลสงเคราะห์

หน.สนามสอบ
นางสาวอนงค์รัตน์ อินทะวงศ์

กรรมการกลาง
นางแพรว ไม้แก่นจันทร์

กรรมการคุมสอบ
นางสาวปิยนุช เกตุพันธ์

จิรดา

นางคคนงค์ จันทร์ทอง

นางปราณี จันทร์แก้ว

ปิยะฉัตร

นางาวณัฐิภัสสา แจ่มนุช

นางนฤมล โพธิ�คาย

พึงรําลึก

นางวิไลลักษณ์ โพธิ�อุ่น

นางประภาพรรณ มะลิมาน

นางบุษกร จําปาพันธ์

นางสาวแพรวา หารี

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

1

นางปณิดา พ่วงจินดา

2

นายสํารวย จันทะภา

ภารโรง
นางวันทนา คงกระพัน

นางสาวประภาพรรณ ประเทศ นายปฐมพล สมหนองอ้อ
นางสาวกิตติพร แซ่ว่อง

3

นางเสาวณี มุ่งสถิตย์
นางกัญญาภัทร มีเรือง

4

นางพรรณี อินทร์กรด
นางสาววิไลวรรณ อับดุลเลาะ

5

นางธนพร บัวพ่วง
นางสาวณัฐสินี โพธิสิทธิ�

6

นางรัชฎาวรรณ อุปถัมภ์
ว่าที�รงต.หญิงจารุเนตร จันทร์สุข

7

นางจิราภรณ์ ไชยสม
นางเพชรี ชัยภักดี

8

นายวิชาญ เชิงหอม
นายสุภเนตร ศรีวัง

9

นางสาวผาณิต ปานปิ�น
นายศรศักดิ� เหล่าภักดี

10

นางสาวอุชุกร อัมพรพงษ์
นางสาวเบญญา ทองเที�ยง

11

นางสาวรวีวรรณ คําผง
นายธีระวุธ อรทัย

12

นางสาวนันธิมา ผิวทน
นางสาวอารียา โอบนิธิกุล

13

นายธีรกานต์ แก้วสีทา
นางสาวภัทรพร ชอบเพื�อน

14

นางชุลีพร บุตะศะริน
นางสาวเมธาวี แผ่นโผน

15

นางภารณี รุ่งพิทักษ์นนท์

ป.6-บางบัวทอง

5/8

ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
14

มารีย์วิทยา นนทบุรี

หน.สนามสอบ
นางทัศนี พนมสารนรินทร์

เทพพิทักษ์

กรรมการกลาง
นางสาวมยุรี บุตรนุช

กรรมการคุมสอบ
นายสุริยา หลําเนียม

นางสาวธัญญลักษณ์ ท้วมตุ้ม

ประถมพฤกษา

ห้องสอบที�
1

นางสาวธัญญาลักษณ์ ทองมี
นางสาวนวิยา จิตอารีย์

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางสาวหนึ�งฤทัย โนรี

นางสาวแสงเดือน สุรินทร์

นางยุภาคม กลมเกลา

นางปราณี วีรธรรม

นางกิตติยา พัฒนเวช

นายธีระ พินงูเหลือม

2

นางนันท์นรินทร์ เนตรลักษณ์
นายณัฐพล แย้มสุวรรณ

3

นายพิสิทธิ� แจ่มศรี
นางพจนีย์ ศิลปศิริ

4

นางสาวนิชาภา ศรีเจริญ
นางสาวชโลชา กันยาประสิทธิ�

5

นางสาวสุมณฑา เรืองบุญญา
นางวิมลรัตน์ ลุนสอน

6

นางอวยพร บุญพร
15

ระดิ�งหินประชาสรรค์

นายสุภโชค ทับทิมทอง

นางศรีวรรณ โพธิ�ใหญ่

1

นางสาววาสนา บุญนก
นางสาววิไลวรรณ ขําดี

2

นางญาณีกานต์ ไชยโยธา
16

วัดมะเดื�อ

นางสาวณาตยา เสตะจันทน์

นางภัทรมน บุณยะศรี

นางสาวอารีวรรณ กอทอง

1

นายวิเชียร แซกรัมย์
นางนนทยา สินธุเจริญ

2

นางสุธาทิพย์ ชัยสิทธเวชช
17

วัดลาดปลาดุก
คล้ายสอนศึกษา

นายสุรัตน์ ชยธวัช

นางสาวนุชรัตน์ ศรีวิจารย์

นางสาวภัสรดา ศรศิริ

นางเวทิตา รติชนิตพงศ์

นางสาวทิพย์วารี ช้างกระทัด
นางสาวยุพิน ศรีบาง

1
2

นางสาวภาวินี เปลี�ยนสี
นางสาวพัสณี สุขสาโรจน์

3

นางสาวบุรัสกร ธรรมนาม
นางสาวปาริชาติ สวยรูป

4

นายวรากร นิ�มสมบัติ
นางสาวสะอาดโฉม แก้วงาม

5

นางสาวอุษา จิตรดา
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สากลศึกษา บางบัวทอง

หน.สนามสอบ
นายสมบูรณ์ บัวจํารัส

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางรอบีย๊ะ ไกรชิต

นางปิยวรรณ จินดาพันธ์

นางสาวสุนีย์ รอดเริง

นางสาวณัฐชานันท์ โตนาม
นางสาววิภาดา ปิงมา

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

1

ภารโรง
นางถาวร ขวัญพงษ์ดี

2

นางสาวองอรณ์ โพพา
นางสาวบุศรา กองม่วง

3

นางภริตา แจ่มกระจ่าง
นายณัฐพงศ์ เฮงไพศาลศิริ

4

นางสาวสุพรรณี บุญกิจ
นางสาวเฉลิมศรี ทองอยู่

5

นางสาวอัจฉรา เมฆหมอก
19

สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง

นายละออง กลมแป้น

นางสาวสุวรรณี ปัจรีย์

นางสาวกาญจณี พินิจลําดวน

นางสาวปาณิสรา เนาวดี

นางสาวปวรีย์ บุญมหาโชค

นางชลดา เจริญสุข

นางสาวเพ็ญประภา สีมา

นางดวงจันทร์ เสมสายัณห์

นางสาววนาลี ศรีศิริ
นางสาวกฤติยา อุดอ้าย

1
2

นางสาวสุภาวดี วิไลสอน

นางจําเริญ รอดพล

นางสาวอัจฉรา สันติโภคกุล

นางสาวยุพา ดอกกฐิน

นางสาวศิริวรรณ แย้มเงิน

นางสาวทองแทน แก่นแก้ว

3

นางสาวพิชชนุช สิริปุณยากร
นายวินัย พันธ์พืช

4

นางสาวชลิตา กมลประยุทธ์
นางจุรารัตน์ ช่วยเกิด

5

นายวสันต์ สุขวิทยี
นางชยานันท์ ศรีบุษย์

6

นางสาวเสลี�ยมจิต แก่นจําปา
นางสาวสุธามาศ โคตรชมภู

7

นางสาวยุพดี วนิชดํารงค์ศักดิ�
นางสาวสุภาพร บุตรมาลา

8

นางสาวสุกัญญา รักษาดี
นางสาวปราณี ม้าสุวรรณ

9

นางสาวปรีณาพรรณ ราชแก้ว
นางสาวสาคร ปานทอง

10

นายณัฐวุฒิ ยิ�มพราย
นายมนตรี เภาสี

11

นางสาวอุมาพร สากล
นางสาววราภรณ์ ตะวะนะ

12

นางสาวศศิธร อุดทา
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สุเหร่าเขียว

หน.สนามสอบ
นางรัชนีย์ มนัสวกุล

เจริญรัฐอุปถัมภ์

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางเนตรนภา ทาโสม

นางสาวมาลา บุญจรัญ

นางสาวศิริพร พยุหะ

นายอดุลย์ ลิมาน

แสงประทีปรัฐบํารุง

ห้องสอบที�

นางประหยัด พุกมนต์

1

ผู้ประสานงาน
นางสาววิลัยพร อาจหยุด

ภารโรง
นางทองคํา เจ๊ะไบ๊

2

นางชรัลชิดา หินศิลา
ส.ท.หญิงเบญจมาพรรณ จาดสุวรร

3

นางปิยาภรณ์ ชาแสงบง
นางสาวธิดารัตน์ เผือกขาวผ่อง

4

นางปัทมา โกมลมาลัย
นางสาวสุนิสา เอี�ยมสะอาด

5

นางสาวอภาวดี รากวงศ์
21

สุเหร่าปากคลองลํารี

นายสนธยา ช้างสาร

ประสานสามัคคีวิทยา
วัดลําโพ (คล้อยประชารังสฤษฏ์)

นางสาววัชรีภรณ์ สุวรรณวิภัช

นางสาวอรวรานันท์ เพ็งพันธุ์

นางสาววิพารุณี ซ่อนเจริญ

นางสาวจิดารัตน์ สงอุ่น
นายสมชัย ตันจิตติวัฒน์

1

นายมาเลย์ เด็นลีเมาะ

2

นางสาวภัทรทิรา บุตรแก้ว
นางสาวพยอม ชื�นชม

3

นางสาวภัทรสุชา โคตรวงศ์
นางสาวสมพิศ ริมสันเทียะ

4

นางสาวสาวิตรี ภูเขียว
นางสาวกนกวรรณ กิจสมสาตร์

5

นางสาววิรากร มนรัตน์
22

โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นางเพชรสุภัค กิจสกุล

นางสาวจรัสศรี ธรรมรัตน์

1

นางธนานิช บุญศรีสมฤทธิ�
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