บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ลาดับ
ชื่อสนามสอบ
1 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา

2 โรงเรียนจิรดา

3 โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

ประธานสนามสอบ
นายทองอุ่น ผดุงล้อม

กรรมการกลาง
นางสาวมนณกร ประชุมรัตน์

นายสิทธิชัย อุดกันทา

นายวีระ รักแจ้ง

นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน

นางภัทรานิษฐ์ พูนชัย

ห้องสอบที่ กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
1
1. นางสาวอนงค์นาฎ จันทร์เต็ม
นางสาวศิรินภา กลัดเล็ก
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
2. นางสาวนิภาวรรณ สินธุเ์ กษมสุข
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
1
1. นางสาวเนตรนภา เรืองกลิ่น
นางสาวปาริชาติ สวัสดิมานนท์
โรงเรียนจิรดา
2. นางสาวไพจิต กิจเรืองศรี
1

2

4 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ

นางทรงศรี นาคทับที

นายธีระวัฒน์ เซิบรัมย์

1

2

บางบัวทอง RT

โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง
1. นางเบญจา อินทรสกุล
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
2. นายจักรพงษ์ เจนวโรดมกุล
โรงเรียนประชารัฐบารุง
1. นางสาวฤชญาภัสร เรือนทองดี
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
2. นางสาวสิริวรรณ สิงคะกุล
โรงเรียนประชารัฐบารุง
1. นางสาวเมธาวี เผ่นโผน
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
2. นางสาวพรพิมล เสนีวงษ์ ณ อยุธยา
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
1. นางสาวรัตติภรณ์ ขวานทอง
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ

นางสาวสายสุณี ลิ้มเจริญ
นายวันชัย พูนชัย

นายปฏิพทั ธ์ พจนพิมล
นางวริศรา ทิมดี
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

3

4

5

6

5 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่

นายศุภชัย ภุมรินทร์

นางสาวแพรวา หารี

1

2

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นางสาวละมัย ธรรมวิเศษ
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
1. นางสาวบุษรา ทรัพย์มรรค
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
2. นางสาวกัญญภัทร มีเรือง
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
1. นางสาววิรากร มนรัตน์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
2. นางสาวอารยา วัฒนวงศ์
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
1. นางสาวสาวิตรี ภูเขียว
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
2. นางสาวศินีนาถ เลื่อนแก้ว
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
1. นางสาวภิญญดาพัชญ์ เพ็งพาทย์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
2. นางนฤณี กิตติทรัพย์ธาดา
โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา
1. นางสาววารี อินตาพรม
นางสาวเจนจิรา ศรีรักษ์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
2. นายภุชงค์ สหะกะโร
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางสาววรรณิกา คาภิรมย์
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

3

6 โรงเรียนเทพพิทกั ษ์

นางปัญพร นิลน้อย

นางสาวเทวิณี ศิริพกิ ุลพันธ์

1

7 โรงเรียนเทพพิมานพิทยา

นางสาวธนพร นิติธรไพศาล

นางสาวบัญญัติ ศรีสาอางค์

1

8 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง

นางสาวพัชรา ศรีสวัสดิ์

นางสาวสุพฒ
ั น์ศรี ครุฑไทย

1

2

3

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นายทวีชัย บาอินทร์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางสาวปานเลขา ปาประโคน
โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
2. นางสาวบุญญรัตน์ อินยิ้ม
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางจินตนา จตุราวิชานันท์
นางจินตนา จตุราวิชานันท์
โรงเรียนเทพพิทกั ษ์
2. นางสาวศิยาพร ปลอดทองจันทร์
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง
1. นางภัคจิรา กิติชัยสกุล
นางสาววัชรี พงษ์บบุ ผา
โรงเรียนเทพพิมานพิทยา
2. นางสาวดวงเดือน ทิพโชติ
โรงเรียนบางบัวทองราฎร์บารุง
1. นางสาวจุรี ชนะคุ้ม
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภพร วงษ์ประเสริฐ
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง
2. นางอุไรวรรณ ศักดิ์แก้ว
โรงเรียนเทพพิมานพิทยา
1. นางศุภรัตน์ ศรีสนิท
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง
2. นางสาวณัฐวรรณ เจริญสุข
โรงเรียนพึงราลึก
1. นางศิริพร วิเศษศรี
โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บารุง
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

9 โรงเรียนประชารัฐบารุง

ประธานสนามสอบ

นางจุฬาทิพย์ พิลาวุฒิ

กรรมการกลาง

นางสาวพัชรา ชูมงคล

ห้องสอบที่

1

2

10 โรงเรียนประสานสามัคคีวทิ ยา

นายเทิดศักดิ์ สุวรรณรงค์

นางสาวกานต์พชิ ชา มะลิงาม

1

2

11 โรงเรียนปิยะฉัตร

นางสาวนารีสิริ ศักดิ์สกุลวัฒน

นางอรรยา เตมิยาจล

1

2

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
2. นางสาวปิยนุช ปูเต๊ะ
โรงเรียนพึงราลึก
1. นางสาวณัชานันท์ โตนาม
โรงเรียนประชารัฐบารุง
2. นางสาวมัทนา แสงสุวรรณ์
โรงเรียนพึงราลึก
1. นางสาวพัชรินทร์ จันทร์จวน
โรงเรียนประชารัฐบารุง
2. นางสาวมิตตรา วันแอเลาะ
โรงเรียนพึงราลึก
1. นางสาววีณา ศรีคต
โรงเรียนประสานสามัคคีวทิ ยา
2. นางสาวศิริพรรณ แก้วมาตย์
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
1. นางสาวสัมฤทธิ์ เหมือนนาค
โรงเรียนประสานสามัคคีวทิ ยา
2. นางจิตรา เทศประสิทธิ์
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
1. นางสาวกวินธิดา โต๊นิ
โรงเรียนปิยะฉัตร
2. นางสาวเสาวนีย์ สมยา
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
1. นางสาวกานต์ธรี า ตรุดพงษ์
โรงเรียนปิยะฉัตร

กรรมการบันทึกคะแนน

นางสาวธมนพรรณ พร้อมแก้ว

นางสาวิตรี ศิรินา

1. นางสาวกวินธิดา โต๊นิ
2. นางสาวกานต์ธรี า ตรุดพงษ์
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

12 โรงเรียนพึงราลึก

ประธานสนามสอบ

นางฉวีวรรณ สว่างดวงตา

กรรมการกลาง

นางสาวนัฐฤดี ไก่แก้ว
นางสาวลลิสา สัญชัยวรนันท์

ห้องสอบที่

1

2

3

4

13 โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี

ดร.นวพร กอบวิทยากุล

นางนุชรัตน์ ศรีวจิ ารย์
นางสาวสุกัญญา ภารตะรัตน์

1

2

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นายเจณรงค์ อินทสุข
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
1. นางสาวธีรินทร์ มะเล็งลอย
นางสาวจัสมิน อับดุลลลากาซิม
โรงเรียนพึงราลึก
2. นางสาวภัททิรา บุตรแก้ว
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวปิยะธิดา มะปูเลาะ
โรงเรียนพึงราลึก
2. นางสาวจิดารัตน์ สงอุ่น
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวภุมรินทร์ ยีกะเดี๊ยะ
โรงเรียนพึงราลึก
2. นางสาวศุภรัตน์ เกื้อสกุล
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวเสาวนี ทองคา
โรงเรียนพึงราลึก
2. นางสุนินดา ธูปแก้ว
โรงเรียนเทพพิทกั ษ์
1. นางแพทอง เมืองดิษฐ์
นางเวทิตา รติชนิตพงศ์
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นางสาวมินตรา สาระมิน
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
1. นางสาววิภาภรณ์ สามี
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

3

4

5

6

7

14 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) นายสิทธิชัย โลศิริ

นางสาววนิดา ม่วงโพธิ์

บางบัวทอง RT

1

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นายณัฐวุฒิ ยิ้มพราย
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
1. นางสาววาสนา วงศ์พฤกษา
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นายณัฐพล แย้มสุวรรณ
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
1. นางพจนีย์ ตั้งอิทธิโภไคย
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นายสุภโชค ทับทิมทอง
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
1. นางกรัณฑรัตน์ โถนิมิตร์
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นางสุทธินันท์ แหวนวงษ์
โรงเรียนปิยะฉัตร
1. นางสาวศมภัส เยือกเย็น
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นางพินทอง ดารงวงศ์คาพวง
โรงเรียนปิยะฉัตร
1. นางสาวสุนิสา ธีรนนทเศรษฐ์
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
2. นางสาวเตือนใจ วิระกา
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
1. นางสาวนิศากานต์ ทิวากรกุล
นางสาวภิญญาภัทร วงค์เจริญ
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

15 โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล)

นางพรสวรรณ์ สามคุมพิมพ์

นางสาวปิยฉัตร เพชรครสวัสดิ์

1

16 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

นายสมบูรณ์ บัวจารัส

นายถวิล แป้นนางรอง

1

2

3

4

5

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นางสาวธรรมพร แสงกุล
โรงเรียนวัดโมลี
1 .นางสันทนา ยงศร
นางสาวศุภดิ า นรสาร
โรงเรียนวัดโมลี
2. นางกัลยา พรพระแก้ว
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่
1. นางพัชรี บัวลอย
นายถวิล แป้นนางรอง
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
2. นางสาวปภัสสร บัวระพันธ์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางมยุเรศ สว่างภพ
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
2. นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางอัมพร มีพลอย
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
2. นางสาวธนาวดี นักฆ้อง
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทศิ
1. นางสาววันท์นภา พูลกิจวัฒนา
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
2. นางสาวกาญจณี พินิจลาดวน
โรงเรียนวัดลาโพ
1. นางสาวณัฐพร พิชญากร
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

17 โรงเรียนวัดลาโพ
(คล้อยประชารังสฤษฎ์)

ประธานสนามสอบ

นางชัชชัญญ์ชิสา ณัฐสุทธาธเนศ

กรรมการกลาง

นางภรณี การะนุต

ห้องสอบที่

1

2

18 โรงเรียนศิริมงคลศึกษา

นางประไพพรรณ เสมาเงิน

นางสาวคัทรียา น้อยปลา

1

19 โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง

นางศราพร กรอบมุข

นางสาวหนึ่งฤทัย จันทบุรี

1

2

3

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
2. นางสาวนัฐกานต์ การะนุต
โรงเรียนวัดลาโพ
1. นางวิไลวรรณ ปุณณารักษ์
โรงเรียนวัดลาโพ
2. นางศรัญญา เหมือนจันทร์
โรงเรียนประสานสามัคคีวทิ ยา
1. นางอรมัย แม้นศรี
โรงเรียนวัดลาโพ
2. นางมาลัย เหล่าประเสริฐ
โรงเรียนประสานสามัคคีวทิ ยา
1. นางดาหวัน ทิพย์สุข
โรงเรียนศิริมงคลศึกษา
2. นางสาวสมบัติ ชะโย
โรงเรียนจิรดา
1. นางสาวศิริพร พยุหะ
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
2. นางสาวศศิธร ทองเพ็ง
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวสุกัญญา รักษาดี
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
2. นางสาวพัชรวรรณ ภู่กลั่น
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวธนัญญา เอมโอด
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง

กรรมการบันทึกคะแนน

นางสาวทรายแก้ว ภักตร์ขา

นางดาหวัน ทิพย์สุข

1. นางเนตรนภา ทาโสม
2. นางสาวมณีรัตน์ หีบแก้ว
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

4

20 โรงเรียนสุเหร่าเขียว

นายละออง กลมแป้น

นางน้าอ้อย เจริญสุข

1

2

21 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี

นายประเสริฐ วงศ์เกษมทรัพย์

นางจรูญลักษณ์ สัมฤทธิ์

1

2

22 โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง

นายวิเชียร สุขจันทร์

นางสาวศิริ ธรรมศรี
นางณชาลินี ลิอินทร์
บางบัวทอง RT

1

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นางสาวอมรรัตน์ เขตคาม
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางสาวธณัชชา เอียดสุดรักษ์
โรงเรียนสากลศึกษา บางบัวทอง
2. นางสาวมนฤดี จุลจันทรรังสี
โรงเรียนมารีย์วทิ ยา นนทบุรี
1. นางบุษบา มีสมสาร
นางสาววราภรณ์ ตะวะนะ
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
2. นายสรศักดิ์ จันทรพิบาล
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
1. นางนุจิรา เบ็ญกาโต
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
2. นายชมพล ชุมคง
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
1. นางสาวเบญญาภา สายคากอง
นางสาวสุดารัตน์ พัตตาสิงห์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
2. นางสิริกร กันทรมงคล
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
1. นางสาวปิยะนุช ทะไตย์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
2. นางสาวเพ็ญนภา สองสา
โรงเรียนสุเหร่าเขียว
1. นางสาวอัญชลี ระสารักษ์
นางสาวธาริณี แซ่เล่า
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
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ลาดับ

ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ห้องสอบที่

2

3

23 โรงเรียนแสงประเสริฐ

นางสาววันเพ็ญ พรหมแย้ม

นางลายอง ปั่นจงมีสุข

1

24 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี

นายสมชาย บ้านไร่

นายอิบรอเฮง สะนิ

1

บางบัวทอง RT

กรรมการคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ
กรรมการบันทึกคะแนน
2. นางสาววนัสนันท์ วลีอ่อน
โรงเรียนแสงประเสริฐ
1. นางสาวสุจิตรา จิรัมย์
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
2. นางสาวพรนภา ย่นพันธ์
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
1. นางสาวนิรัชญา มูลผล
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
2. นางเรณู ทองไถ้ผา
โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลารี
1. นางสาวอัจฉรา สาสังข์
นางสาวนนทวรรณ พวงทอง
โรงเรียนแสงประเสริฐ
2. นางณฐพร งามยิ่ง
โรงเรียนแสงประทีปรัฐบารุง
1. นางวาสนา สีเขียว
นางสาวพัสณี สุขสาโรจน์
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
2. นางสาวกัญญารัตน์ ชาติไทย
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
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