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

แก้วอินทร์สุธาอุทิศ

หน.สนามสอบ
นายเชิดศักดิ� ดวงสิริโสภณ

วัดศรีราษฎร์ (เอนกนาครราษฎร์บํารุง)

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางมณฑา ปิยะธํารงชัย

นายกรกช ดวงคงทอง

นางจารุวรรณ สร้อยนาค

นางสาววัลย์ณภัสร์ กนกหงษ์

วัดอินทร์

นายเทิดศักดิ� จันทร์ดี

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางอัญชลี พาสิงห์สี

นางวิสุ ภิรมย์คล้อย

นางสาวพรทิพย์ ดวงเพ็ญ

นายจิตรวุธ บุราณเดช

นางเสาวณีย์ สันพิมาย

นายชัยรัตน์ พุ่มแย้ม

2

นางรัตนาภรณ์ จันทรพล
นางพนอ สังขทีป

3

นางสาวทิพพยาพัศ ขําผึ�ง
นางสาวสุขุมาภรณ์ ปิยะวงษ์

4

นายอนุพันธุ์ บุญธรรม
นางสาวจริญญา สังหาร

5

นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
2

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ

นางจิราภรณ์ บุญไกรสร

นางสาวนิตติยา ตั�งเจริญ

นางสาวอัจจิมา สมทรัพย์

นางสาวกานดา อินสตุล

นายสิทธิชัย นักรู้

นางสาวบุญณัฐ ทิมทอง

นางสาวขนิษฐา ขุนทองไทย

1
2

นางสาวธัญญพัฒน์ ตระกูลตรีรัตน์
นายเสนีย์ กิจปราชญ์

3

นางนฤมล นวลดี
นางศิริขวัญ อาษานอก

4

นางสาวไพลิน พันสืบวงค์
นางสาวปริศนา อาจหาญ

5

นางสาววิภารัตน์ ปิ�นทอง
นางสาวศศิธร จิราพัชรชัยศิริ

6

นางศิริรัตน์ เหมือนแก
นางศิริจันทร์ คงคุ้มภัย

7

นายโกวิท โตโส
3

ชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปนายศรัณย์ ศรลัมพ์
วัดเอนกดิษฐาราม

นางบุษบา เอี�ยมขํา

นางสาวแสงดาว พรหมมาศ

1

นางสาวอรรณภา ชูวงศ์สุนทร
นางสาวปิยะพร ลิ�มขจรเดช

2

นางสาวชุติมา จิตรังษี
นางสาวกาญจน์ติมา บุตรอีด

3

นางภาณี พงษ์ไพร

ป.6-บางใหญ่

1/3

ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
4

ญาโณทัย

หน.สนามสอบ

กรรมการกลาง

นายสุเวทย์ ต่อโชติ

กรรมการคุมสอบ
นายอนุพล สุภา

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

1

นางวรัธน์ เอี�ยมแก้วไพศาล
5

ตลาดบางคูลัด

นางสาววลัยวัลล์ พุ่มพึ�งพุทธ

คลองโยงเวทีอุปถัมภ์

นางสาวเรณู ขําเลิศ

นายพิสิฐพล พุดเกิด

นางสาวสุกัญญา นราเกตุ

นางสาวณิชากมล ราชนานนท์

บ้านใหม่ (ศรีอินทร์พงษ์วิทยาคาร)

นางวัฒนา น้อยประเทศ

สามแยกบางคูลัด (จั�นเพชรวิทยาคาร)

นางสาวธันยกานต์ วันดี
นางสาววิลัยลักษณ์ จันทร์หอม

1

นางสาวอินทิรา สุขสวัสดิ�

นายเชิด พุกวัด
นายกริษณ์ พยับทอง

2
3

นางสาวพัชลี เหมกุล
นายทวีศักดิ� เสริมทรง

4

นางสาววาสนา ฮามไสย์
นายเอกสิทธิ� อํามาตย์เอก

5

นางสาวศรุตา เสือเอก
นางสาวสุภัทตรา ศรีสุข

6

นางสาวสุริยงค์ พุทธา
6

บ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตรวิทนายพนมพร พีระพิทยมงคล

นายสมยศ วงษ์รักสันติ

ชุมชนวัดต้นเชือก (ถาวรวิทย์อุปกฤต)

นางสาวสกุลรัตน์ สังข์ทอง

1

นางสาวกนกวรรณ บุญอิ�ม

อนุบาลบางใหญ่

นางสาวบุบผา วิรุณพันธ์

2

นางกฤตยา เพ็ชรรัตน์
นายศรชัย โพธิ�กระสังข์

3

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
7

เปรมประชาวัฒนา

นายปราโมทย์ อุดมศิลป์

นางพัชรินทร์ วังทะพันธ์

นางโชติกา เกษรสังข์

นางอรวรรณ รอบคอบ

นางสาวพรรณนิภา บุญสร้าง
นายรัตนวัชร์ คําริน

1

นายทองทศ บุตทะยา

นางสาวรสจณา เชยเดช

2

นางสาวกานดา ทํานองดี
นางสาวเนื�อน้อง บําราบพาล

3

นางสาวเพชรัตน์ นราแหวว
นายเกียรติศักดิ� ภิรมย์คล้อย

4

นางสาวกิตติยาพร สุทโธ
นายสุเมธ วังธนะรุ่งโรจน์

5

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
8

วัดพิกุลเงิน

หน.สนามสอบ
ดร.เบญจมาศ จรรยาธรรม

วัดท่าบันเทิงธรรม
วัดเสาธงหิน

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวประภาศรี นพรัตน์

นางสาวขวัญใจ สุขจั�น

นางสาวณัฐปภัสร์ คงขาว

นายกิตติโชติ

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นางสาวดวงนภา ปักปิ�น

ผลาหาญ

นางสาวรินดา ทิพวัฒน์

ภารโรง
นางสุนันทา ฟักแฟง
นางอุดมพร เอกม่วง

2

นางณัฐยา สุรศรีสรรค์
นางสาววรางคณา อาจนุการ

3

นายไพรัช วังกรานต์
นายปรีชา กาฬรัตน์
นายพรทวี

4

นาฉลอง

นายวีรพงษ์ พรหมอ่อน

5

นางสาวทิชากร เวียนวัฒนา
นางสาวรุ่งอรุณ อ๋องแสง

6

นางจารุวรรณ อาศัยธรรม
9

วัดสังวรพิมลไพบูลย์ (จันทานุกู นางสาวสุกัญญา พึ�งรุ่ง

นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์

วัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

นางสาวศิริวรรณ ฟักป้อม
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1

นางกัลยา จุลเดชะ

นายรุ่งโรจน์ ศรีน้อย
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