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

คลองเกลือ

หน.สนามสอบ
นายวิชัย บํารุงศรี

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์

นายวรปรัชญ์ ทองหล่อ

นางสาวรัชดาพร คํานนท์

นางสมร คําแก่น
นางคนิจฐา ปันแดน

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
นางสาวกฤตติกา

ภารโรง

ศิริประภา นายสมพงษ์ วงสุดาวรรณ

2

นางสาวธิรดา ปานอุทัย
นางสาวมุกดารัตน์ โคตรพรม

3

นายนพดล จุฑาสันต์
นางสาวสุกัญญา บรรเทา

4

นางสําเนียง วิลามาศ
2

ชลประทานวิทยา

นางสาวพัชรา ดําอุไร

นางสาวจุไรรัตน์ รุ่งโรจน์

นางณฤมล แสงสุริศรี

นางจุฑามาศ เจริญสินธุ์

นางสาวอวาติฟ เพ็ญจิต

นางสาวนพรัตน์ แพ่งสภา

นางอารีย์ จันทร์ผ่อง

นางสาวเกศินี คําสุข

นางสาวรัตนาภรณ์ แซ่ลิ�ม

นางจิราภรณ์ สุวรรณวนิช

นางอุไร สุทธิเสริม

1
2

นางสาวกนกวรรณ ชูชาญ

นางนงลักษณ์ เมืองสว่าง

นางสาวดวงดาว แซ่เอี�ย

นางวงเดือน เฉลิมพร

นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม

นางจิรัชญา โพลงพัล

นางรัตนาภรณ์ จันทร์แดง

นางสาวสุวรรณี อาจหาญ

3

นางนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส นางสาววารุณี วิจารณ์ปรีชา
นางบุญเสริม กระจ่างศรี

น.ส.ทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

4

นางสาวอิศรา พรายแก้ว
นางสุมิตรา กิตติสัทโธ

5

นางสาวเพียง ไผ่ทอง
นางพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา

6

นางสาวกรรณิการ์ มิ�งสอน
นายคณากร เฟื�องฟู

7

นางสาววนิดา สายวงษ์
นางเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง
นางดุษฎี

วัลลภศิริ

นางสาวอุไร รักชาติ
นางสุริน

8
9

น้อยวงษ์

นางชัญญาภัสร์

มีเวชย์

นางสาวจอมขวัญ

10

ทองสารี

นางอัมพร ไกรวงษ์

11

นางสาวปริย ยวนลา
นางทิพย์วรรณ ปาลวัฒน์

12

นางสาวนันทนา ลําธาร

ป.6-ปากเกร็ด

1/9

ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ

หน.สนามสอบ

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ
นางสาวชวดี พิชัยวัตต์

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

13

นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจํา
นางสาวธารารัตน์ ไชยขันธ์

14

นางสุปรียา สมสมัย
นางสาวสิริกาญจน์ ฤกษ์จํานง

15

นายวีระพงษ์ ยกโต
นางสมพร ปั�นทอง

16

นางสาวเนตรชนก ฉิมพ่วง
นางสาวพิมลจรรย์ เหล่าวงโคตร

17

นางสาวปรางทิพย์ นันทะนา
นายอํานาจ ปิ�นวิถี

18

นางสาวศิริพร ฦาชา
นางนํ�าฝน

แสนสุข

19

นางมุกดาวัลย์ มองเพชร
3

ชลประทานสงเคราะห์

นางเบญจมาศ ขําแป้ง

นางสาวปารณีย์ เปี�ยทา

นางสุพรรณ ไชยเทพา

ประเสริฐอิสลาม

นางวราภรณ์ กอสันเทียะ

นางวาสนา ทองอิสระ

วัดกลางเกร็ด

นางวัลภา สมสวัสดิ�

นางเทวี เที�ยงอุทัย

1

นางจุฑาทิพ เลยะกุล

นายสามารถ ผดุงปราชญ์

นางนุชนารถ แป้วบุญสม

นางวรนันท์ ประสงค์เจริญ

2

นางสาวพลอยชมพู บูรณจินดา
นางสุธาสินี กลิ�นจิ�ว

3

นายวิชญนันท์ ผองขํา
นางไกรสมร ดีถนัด

4

นางสาวศุภลักษณ์ ธัญญะ
นางสาวรื�นหทัย แสงมา

5

นายชัยรัตน์ จงรักษ์
นายปฐมพงษ์ เอียดกลับ

6

นางสาวณัฐกาญจน์ ฐานหมั�น
นางสาวจุฑาทิพย์

ชูแสง

7

นายวิรัตน์ เนรมัติ
นางสาววันต์ธนัท อูตรวิเชียร

ห้องพิเศษ

นางสาวมณีรัตน์ โกสินทร์
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
4

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

หน.สนามสอบ

กรรมการกลาง

น.ส.อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ นางสาววิลาวรรณ สีนวล

กรรมการคุมสอบ
นางศรีสง่า จันอินทร์

กุมุทมาส

นางสาวพนิตพร อักษรพุ่ม

นางสาวปันดี ปัทมธรรม

บี เอฟ เอส

นางสาวกรกันยา หวังธรรม

นางประไพพร เกษมคุณ

นางสาวฐิตารีย์ ธีรฑัตตานนท์

นางสาวจิดาภา สกุลมา
นางอัญชนา ปลอดกระโทก

ห้องสอบที�
1
2

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางสาวรุจี สวนไพรินทร์

นางราตรี ศรีกู่ก่า

นางสาวนรีรัตน์ บุญชู

นางนงนุช ต้นเกษ
นางจันทา ลาแก้ว

3

นางสาวขนิษฐา ชาววิวัฒน์
นายชาตรี อ่อนเพียง

4

นางสาวศิรินาฎ ไตรยงค์
น.ส.เปรมวดี เมืองขวา

5

นางสาวนิรมล ขจรศักดิ�
น.ส.มัธณา จันทร์น้อย

6

นางมาริสา โล่ทองคํา
น.ส.ภายูร ศรีบุญขํา

7

นางสาวตรียานุช เนาวราช
นางพรชนก สระทองพวง

8

นางสาววิลาวัณย์ อึ�งขวัญ
นางอ้อมจิตร กลัดทอง

9

นางสาวอรวรรณ เรืองจุ้ย
นายวีระยุทธ ถุงพุดซา

10

นางพิสมัย บุญกาวิน
นางพรเพ็ญ ศรีธนะรัตน์

11

นางสาวชลิตา ไชยยันต์บูรณ์
5

ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ�ทองบนนายตรีทนาถ์ หามนตรี

นายมนตรี คล้ายสมบัติ

นางสาวณรัญญา มีคํา

1

นายผไท สถิรคุณ
นายณัฐพงศ์ จันทะภา

2

นางวรรณี สุประดิษฐ์ศักดิ�
นายเกษมศักดิ� ศรีทอง

3

นางบัวลิน กล้ากสิกิจ
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
6

ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

หน.สนามสอบ
นายธวัชชัย กรรณิการ์

ท่าอิฐศึกษา

กรรมการกลาง
นางสาวสมสุภัท

ปาระวัฒน์

นางนิตยา เสนาะจิตต์

กรรมการคุมสอบ
นางสุธิตา

กองแกน

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางสาวสายฝน ชื�นชม

นางรวีวรรณ ยิ�มงาม

นางดวงเดือน เทพจันทร์

นางเรียม โตสิงห์

นายทัศนัย พิณพาทย์
นางสาวอรทัย อดุลย์เดช

2

นางสาวสุพัชรี จันทร์รักษา
นางสาวเรวดี แก้วกระโทก

3

นางศรีประภา จีนฉาย
นางสุภาพร แก้วกมล

4

นางสาวธิติยา นิลประดับ
นางสาวธารารัตน์ พิทยาพล

5

นายจักรกฤษ โป้แดง
7

ประชาบดี

นางสาวบุหลิว เนียมพลกรัง

นายศิริวัฒ บาริศรี

1

นางสิริพร อุทัย
นายขวัญเพชร คิดเห็น

ห้องพิเศษ

นางสาววัฒนา วงศ์ศรีชา
8

พระหฤทัยนนทบุรี

นางสาวนิตยา เทพอรุณรัตน์

นายวิวัฒน์ กองแกน

นางวราภรณ์

นายรณชัย รอดชมภู

นางนัฏฐาภรณ์ ศรีอ่อน

เพ็ชรรุ่ง

นายอนุพล แสงทอง

นางสาววรรณี

นายอภิวัฒน์ แสงศรี

นางสุภาภรณ์ แอนกําโภชน์

นุ่นแก้ว

นางสาวเขมิสรา กายุทธ

1

นางสาวกมลชนก เฟื�องทอง นางสาวภาสุนีย์ นนทศิริ
นางสาวศยามล วงษ์น้อย

นางสาวเหมยเฮียง

แซ่พ่าน

2
3

นางสาวสุกัญญา ไชยสาร
นางสาวนิธิมาศ ศรีแก้ว

4

นางธันย์ชนก เรี�ยวแรง
นางสาวภวยา แสงเพ็ชร

5

นางสาวธันย์ลักษณ์ สวรรค์จิตต์
น.ส.พุทธณกร สุนทรวงษ์

6

นางสาววรรณา ปกป้อง
นางลีวรรณ มีเสียง

7

นางสาวฉัตรพร ฉลาดยิง
นางสายทอง เดชประแดง

8

นางสาวอาพรรัตน์ หนูเอก
นายณัฐพันธุ์ ไชยวงศ์

9

นางสาวเกียรติสุดา ชาวงษ์
นายบุญแทน สุนทรา

10

นางสาวกานดา นวลจันทร์
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
9

พิชญศึกษา

หน.สนามสอบ
นางอุทัยวรรณ ปูรณานุนาค

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสุทารัตน์ ชุมไชโย

นายมนัส ใหม่ขลิบ

นางปราณี แก้วเก็บ

นางสาวภูริตา สุขสง่ายิ�ง

ห้องสอบที�
1

น.ส.ชีวารัตน์ วรฤทธานนท์
นางสาวปุณยาภัสร์

ผู้ประสานงาน
นายชํานาญ

เจริญภักตร์

ภารโรง
นางทองย้อย

เวียงอินทร์

2

ปิยะบัณฑิตกุล

น.ส.อัญชลี สมัยบุรี

3

นายพรรษปกรณ์ ปิยะบัณฑิตกุล
นางสาววราภรณ์ ณ ลําปาง

4

นางสาวภัทราภรณ์ พิชิตภัย
นางปวีณา สิทธิพรหม

5

นางสาวสมฤดี สิริสมุทรสาร
10

มูลนิธิปากเกร็ดวิทยา

นางสมมารถ จิตยุติ

นางสาวชัญญานุช โสรส

1

นางสาวอโนชา กวยมี

นางสาวพรทิพย์ หมูเทพเชื�อ

นางทิชาชิด ไพบูลย์

น.ส.ลํ�า ทัดวงศ์

นางสาวสุวรรณ จินดาอินทร์
นางสาวรุ่งทิวา เครือวงค์

2

นางสาวดุสิตา พันธ์แก้ว
นายอภิวิชญ์ คามสุข

3 ,ห้องพิเศษ

นางสาวอรทัย คงเซียงซา
11

รุ่งเรืองวิทยา

นายสุนทร เกิดสุข

นางสาวสุพรรณี ซ่อนกลิ�น

วัดเชิงเลน
12

วัฒนพฤกษา

1

สิบเอกหญิงธวรรณพรรณ หมั�นเรียน
นางแสงเดือน กมลมาลย์

นางวิภาภรณ์ สุริยานนท์

นางสาวนุชศรา ประคองสาย

นางสาววรัญรัตน์ ขุ้ยสุข

นางประภาศรี สําลี
นางสาวนิศารัตน์

สมสอาด

1
2

นายปณตศร จรัสกุลชัย
นางสาวอมรรัตน์

สุรวิทย์

3

นายฉัตรชัย สังขทัต
นางสาวสุนิฎา อาจหาญ

4

นายนักรบ ใจเสือ
นางสาวอิสรีย์ เมทนีโสธร

5

นางสาวรัถยา ทรงศิริ
นางสาวสิรวรรณ สุนทรวัตร

6

นายอนันต์ นุชเทศ
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ลําดับ สนามสอบและ ร.ร.ที�เข้าสอบ
13

หน.สนามสอบ

กรรมการกลาง

วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรคนางกรทิพย์ ปะกายะ

กรรมการคุมสอบ
นางสาวสุพรรษา เขียวเซ็น

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

1

นายแก้วมณี บุญลี
นางสาวสมจิตร เจริญใจ

2

นางกรรณิการ์ พลีสุดใจ
14

วัดบ่อ (นันทวิทยา)

นางสาวสวรรณใจ ไชยศรีรัมย์

นางโสภิตอนงค์

บุญช่วย

นางสาวสุรีพร รอดราง

ผาสุกมณีจักร มิตรภาพที� 116

นางปริศนา

ผลกายา

นางสาวละออ

วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)

นางสาวสุวรรณี ทองจันทร์

1

นายสมัย ก้านเกตุ

นางสาวบุษบากร เวทยไวกูณฐนางสาวสํารวย แก้วนาค

ยิ�มเพชร

นางสมบูรณ์ นพดลกนก

นางนงลักษณ์ ฟักสังข์

2

นางสาวชนัญชิดา มนีรัตนากุล
นางสาวสุกัญญา รุจิธรรม

3

นางสาววัชราภรณ์ เพชรดี
นางจุฬาภรณ์ กรรณิการ์

4

นายปริตต์ สมนึก
นางสาวณริศปภา ไชยสอน

5

นางสาวอมรรัตน์ อิทธิพรนุสนธิ�
นางสาวธนันท์ลดา วรรณคํา

6

นางสาววรรณี สุทธิจันทึก
นางสาวสุมณี เพ็งพิทักษ์

7

นางสาวรัชนี วิกูล
นางสาวเรฆ์วิฎาพรษ์ เขียวแห้ว

8

นางสาวอังคณา แสงเกตุ
นางสาวนภัสกร ชูศิริ

9

นางสาวรพีพร สระทองให้
15

วัดบางบัวทอง(โศภณวิทยานุเค นายอนุชา เลขพันธ์

นายลออ หมัดดอเลาะ

วัดสิงห์ทอง

นายสันธะนะ พันธาภา

วัดใหญ่สว่างอารมณ์ (สโมสรสหมิตรอุทิศ)

นายสรรเสริญ ปัตตานี

1

นางสาวปวีณา จูสุวรรณ

นางจํารูญ เชื�อทอง

นางสาวนิศมา เพชรโรจน์

นายปราโมทย์ ยืนยงค์

2

นางสาวจํานงค์ ชิตชลาธาร
นายเจนศิลป์ นิยม

3

นางสาวเกศรินทร์ วงศ์อิศเรศ
16

วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ�วิทนางสุภาพร หวังชื�นชม

นางสาวรุ่งทิวา มาคํา

วัดศาลากุล

นางสาวรัชนาพร คุตะสิงคี
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17

วัดผาสุกมณีจักร

หน.สนามสอบ
นายปณต จตุพศ

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นางสาวชนากานต์ จันทา

นางพรรณี ทองด้วง

นางโชติมา กลิ�นบุบผา

นายวุฒิชัย ผลไม้
นางสาวฐิติชญา พันธ์สวัสดิ�

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

นางวันเพ็ญ บุญนัดดา

นายสมศักดิ� ทองใบ

นางณัฐมน งามเงินวรรณ

นางสาววรรณา รักษาวงค์

นางสาวรวินทิพย์ มหาวีโร

นางแพง พันธุรัตน์

2

นางสาวอุไร มูลวงค์
นางสุดารัตน์ ไกรฤทธิ�

3

นายกฤตษณพล แดงเกิด
นางสุวรรณี

บุนนาค

4

นางสาวปริญาภรณ์ ม่วงสาย
18

วัดโพธิ�บ้านอ้อย

นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ�

วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

นางทิชากร ทับอินทร์

ว่าที� ร.ต.ชัด คงคืน

นางสาวเพียรพนม เคียงวงค์

นางประภาศิริ ธนะศักดินันท์
นางสาวพัชรี แจ่มพิศ

1
2

นางสาวธนัชพร อิ�มดี
นางสาวกิ�งแก้ว สังคะหะ

3

นางสาวอรริญดา จันทร์ชมภู
นางวาสิตา สร้อยแสวง

4

นางสาวประภาพรรณ คุณประสิทธิ�
นายวีระชัย สีทาน้อย

5

นางสาวธัญญา ละมุลครบุรี
19

วัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์) นางพิชานันต์ ธราวรเศรษฐ์

นางสาวอารยา ทองเพชร

นางสุชานันต์ ปั�นมณี

วัดตาล

นางสาวศศิธร ช่วงบุญศรี

นางสาวโนรี พิทยาศักดิ�งาม

วัดตําหนักเหนือ (ชื�นวิทยานุสรณ์)

นางสาวณริณท์กานต์ เภาพาน

วัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ)

นางสาวผกามาศ จันทร์พล

วัดสาลีโขภิตาราม

นางสาวอภิญญา พรมบุตร

1
2
3

นางสาวพัศพิชชา เชยเอม
นายมงคล อยู่สมบูรณ์

4

นางสาวจินตวี ไวทย์รุ่งโรจน์
20

วัดสลักเหนือ

นางอุรุดา

สุดมี

นางสาววงจันทร์ ศรีอุดม

1

นายศักดิ�ชัย ยิ�งยงค์
21

ศรีสังวาลย์

นางพัณณิตา วรรณเสวก

นางสาวปริชาติ โพธิ�ใบงาม

1

นางสาวเยาวลักษณ์ ไวยธารี
นายนพพร ดาวกระจ่าง
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22

หน.สนามสอบ

สามัคคีวิทยา (เชื�อผู้ดีอุปถัมภ์) นายกิตติศักดิ�

กรรมการกลาง

ศรีปทุมานุรักษ์

กรรมการคุมสอบ
นางอรพรรณ เม้าอุดม

วัดศรีเขตนันทาราม

ห้องสอบที�

ผู้ประสานงาน

ภารโรง

1

นางสาวลําพา วุฒิศักดิ�ชัยกุล
นายสหรัฐ

นุชเจริญ

2

นางสาวพรธิดา สิริธรรมมานุวงศ์
23

สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

นายอิมรอน เสมสายัณห์

นางสาวกรรทิมา อ่วมเลิศ

นางสาวศิรินันท์ จันทร์ใสย์

นางสาวนนทิภัค วรกูลนนท์

นางกาญจนา โพธิ�ชู้ชัชวาล

นางสาววรรณนิภา สวนดี

นางวราภรณ์ ปะจะเก

นางสาวกัญจลิล แสงรุ่งเรือง

นางณัฐชยา อยู่ชมบุญ
นางสาวอริสา ชนะศักดิ�

1

นางสาวธันยพร วงษ์ษา

นางสาวอัศนีย์ เสนีย์วงศ์

นางประภาพันธุ์ สง่าพงษ์

นางธัญญามาศ แหวนเงิน

2
3

นางสาววิลาวัณย์ บุญลือ
นางยุพาพร มิตสุวรรณ

4

นางสาวโสภา ปัตตานี
นางสาวพลอยนารี อินทะชิต

5

นางสุนันทา แสงน้อย
นางสาวเบญญาภา เหมือนเอี�ยม

6

นางสาวปิยะนาถ นิยม
นางปานใจ ทองปาล

7

นางสาวลลิตา เลาะเฮาะ
นางสาววรรณภา ไชยกาล

8

นางพัฒฑนารีย์ จําปาทอง
นางสาวสรนันท์ เอกรัตน์

9

นายวรากร ทองแก้ว
นางสาวอุมาพร หนูรุ่น

10

นายอรรครัตน์ มะหะหมัด
นายศักดิ�ชัย

กาญจนบรรเลง

11

นายจิรวัฒน์ กาญจนสมบัติ
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24

อัมพรไพศาล

หน.สนามสอบ
นางสาวอัจฉราพร รุ่งโรจน์

กรรมการกลาง

กรรมการคุมสอบ

นายปราโมทย์ ใยจุ้ย

นางสาวพัชรา พันเล่ห์

นายเขมรินทร์ สุขพงษ์ศรี

นางสาวกนกอร จันปุ่ม

นายพิสัณฑ์ รอดเมฆ

นางสาวสิริกาญจน์ เกษมเผ่าพันธุ์

ห้องสอบที�
1

ผู้ประสานงาน
น.ส.ภัชสิรินทร์ ปิ�นมี

ภารโรง
นายศักดิ�ชัย ปานกลิ�น
นางแช่มช้อย มณฑาพงษ์

2

นายสาธิต สายสมบัติ
นางสาวอําพร อิ�มพวง

3

นางสาวอโนชา นาเมืองรักษ์
นายพันธวัช กําลังหาญ

4

นางสาวกัญญ์ณณัฐ จันทร์ศิริชญา
นางสาวพิชชาอร ศิริพูล

5

นายอภิชาต ชมชื�น
นางสาวสุภรัตน์ หอมชื�น

6

นางสาวสุชานันท์ ไชยโพธิ�กลาง
นายทัตชัย เสฐียรโกเศศ

7

นางพัชรี นาคนิยม
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