บัญชีแนบท้ายคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ การทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชื่อสนามสอบ
ชุมชนวัดไทรน้อย

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

นางสุภาวดี จิรภาสพงศา

นางประภัสสร พ่วงจินดา

ห้องสอบที่
1

กรรมการคุมห้องสอบ
นางจันทิพย์ อามาตย์เอก

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวปราณี รัตนะ

นายสุทธิพงษ์ อาจโต (ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)
2

นางสาวนิภาพร เสาอินทร์
นางสาวศศิธร นันทวานิชพงษ์(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)

3

นางสาวจิระนันท์ จะโรจร
นางเนตรทราย ทองทา(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)

ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางสาวลาเพย ทินสมุทร

นางอรอนงค์ สุดใจ

1

นางกานต์ชนิด วงศ์ทอง(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)
นางสาวทัศนีย์ คาทวี (ครูโรงเรียนวัดลากค้อน)

2

นางสาวกฤษณษ ประภาวิทย์
นางสาวธนัญกรณ์ สิงหรา ณ อยุธยา

นางสาวกนกพร กรวิศวยศ
นางสาวทิพย์พมาศ ศิริรัตน์พงษ์(ครูโรงเรียนดีมากอุปถัมภ์)

ดีมากอุปถัมภ์

นางกิตติยา ดอกคา

นางสาวรวงทอง ในแสวง

1

ว่าที่รต.หญิงสุภานี ชมภูวงค์

นางสาวสุภาพร ดาวสอน

นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิศ์ รีคุณ(ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม)
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย

ว่าที่รต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม

นางรัชนี เผือกคเชนทร์

1

นายภควัตต์ บวรนุวัฒน์

นางสาวพสิกา จันทา

นางสาวกวิตาภรณ์ อติชาติเกษมกุล(ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี)
บ้านคลองฝรัง่
(บัวเอี่ยมพิทยากร)

นายนิวัฒน์ พิทยาภิรักษ์

ว่าที่รต.หญิงศรีวิไลย คงสามัคคี

1

นางสาวอัจฉรา เสถียรเขต

นางสาวพรพรรณ ไตรพรหม

นางสาวศิริพร พิมดี (ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย)

ไทรน ้อย
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ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ชุบ้มานคลองพระพิ
ชนวัดไทรน้อยมล

นางสุ
ภาวดีลิดจิารทัภาสพงศา
นางสาวกุ
ศนพิทักษ์

นางประภั
พ่วงจิ
นดา
นางสาวศิรสิลสรักษณ์
วาปี
กะ

ห้องสอบที่
1

กรรมการคุมห้องสอบ
นางสาวณิชาภัทร จินดาวงศ์

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวปราณี
รัตนะกดี
นายวงศ์วนิช การภั

นางสาวพจนีย์ นาพา (ครูโรงเรียนวัดยอดพระพิมล)
บ้านราษฎร์นิยม
(จอประยูรอุปถัมภ์)

นางจุฬาพร เดชพรม

บ้านหนองเพรางาย

นายวีรพงษ์ คล้านสอน

นางสาวสุขฤทัย สุขจรรยา

1

นางสุภาพ สวัสดิ์พึ่ง

นายณัฐพล อุดชาชน

นางสาวมณีรัตน์ ประเสิรฐผล(ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง)
นางสุจิตา ต่วนนุช

1

นายภัทระ รัตนรังษี

นางสาวชุมณฑน์ ใจศิริ

นางสาวเสาวลักษณ์ แจงบารุง(ครูโรงเรียนวัดเพรางาย)
วัดคลองขวาง

นางอมวรรณ ศรีประเสริฐ

นางเบญจมาศ พัฒนชีว

1

นางสาวรุจิเรข ทีบทอง

นางสาวทวินันท์ แก่นอากาศ

นางสาวชงโค ลุประสงค์ (ครูโรงเรียนวัดคลองขุนศรี)
2

นางสมหมาย ท้วมพ่วง
นายรัชพงษ์ ศิริมาลาตัง(ครูโรงเรียนชุมชนราษฎร์นิยม)

วัดคลองขุนศรี

นางสาวสายใจ พุ่มถาวร

นางวัชราภรณ์ พลโลก

1

นางสาวอรุณ มีสัตย์

นางสาวรังษินี เงางาม

นายปรวัตร ปัญญาภู (ครูโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย)
2

นางสาวศุภานัน ขวัญใจ
นางสาวสุรารักษ์ ไชยทองศรี(ครูโรงเรียนวัดคลองขวาง)

วัดคลองเจ้า
นายจุฬพัฒน์ วงค์เมือง
(แช่มชื่นราษฎร์บารุง)

นายธวัชชัย รักอยู่

วัดคลองตาคล้าย

นางสาวภิญญาพัชณ์ แสงกระโทก

นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร

1

นางอาภาศรี บุญวานิช

นางสาวศศิธร สู่ขวัญ

นายอัศวิน ประภูชะเนย์(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ๋)
1

นางวัชรี เพชรแสง

นางสาวอุณากร มหาเรือนลาภ

นางสาวพิสมัย หอมทรัพย์(ครูโรงเรียนบ้านคลองฝรัง่ )

ไทรน ้อย
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วัดคลองตาคล้าย
ชื่อสนามสอบ
ชุมชนวัดไทรน้อย

นางสิดาพัณณ์ วิมุกติบุตร

นางสาวภิญญาพัชณ์ แสงกระโทก

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

นางสุภาวดี จิรภาสพงศา

นางประภัสสร พ่วงจินดา

นางสาวอุณากร มหาเรือนลาภ
ห้องสอบที่
12

กรรมการคุมห้องสอบ
นางสาววีณา อ่อนเรือง

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวปราณี รัตนะ

นางสาวนฤมล ฤทธิด์ ี(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)
วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์
นายวิมบลารุบรรณะทอง
ง)

นางสาวสิริพร จันทร์แก้ว

1

นายสาเริง ยิ้มดี

นางสาวศรินทิพย์ อินทร์สอน

นางสาวรันยา คงอนันทรัพย์

นางจุฑาทิพย์ เจริญต้นตระกูล(ครูโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี)่ นายมนตรี ศรีสุข
2

นางนพรัตน์ บุญลือ
นางสาวปราณี สู่สุข(ครูโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี)่

3

นางปรารถนา วรรณนรันทร์
นางสาวรุง่ อรุณ เชิญผึ้ง(ครูโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี)่

4

นางสาวนภศูล กล้าตะลุมบอน
นางฐานิดา ทองช่วย(ครูโรงเรียนมารีย์วิทยา เซนต์แมรี)่

5

นางสาววิไลนุช สุขสินธุ์
นางพวงเพชร สุทธิประภา(ครูโรงเรียนวัดคลองตาคล้าย)

6

นางสาวณัฐชา ปัททุม
นางสาวพัชรี แสงนันท์(ครูโรงเรียนวัดคลองเจ้า)

วัดเพรางาย

นางสาวสุนีย์ สอนศิลป์

นางเนาวรัตน์ จันทรมาลี

1

นางสาวสุนันทณี มั่งมี

นางชลลดา คุ้มหรัง่

นางสาวอภิญญา สายเทพ(ครูโรงเรียนบ้านหนองเพรางาย)

ไทรน ้อย
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ชื่อสนามสอบ

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

ชุวัดมมะสงมิ
ชนวัดไทรน้
อย ่ 55 นางสุ
จิรภาสพงศา
ตรภาพที
นายศัภจาวดี
กร แพงค
า

นางประภั
สสร
นดา
นางสาววานิ
ดา พ่มิวงงจิ
สาเมาะ

ห้องสอบที่
1

กรรมการคุมห้องสอบ
นางสุดา พวงจาปา

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวปราณี
นางสาวอรทัย กัรัญตนะ
ญาประสิทธิ์

นางสุมาลัย สุราทิพย์(ครูโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์)
2

นางสาวอรอุมา สายชนะ
นางศิริวิมล นามศรี(ครูโรงเรียนวัดไทรใหญ่)

วัดยอดพระพิมล

นางสมบูรณ์ ผดุงล้อม

นายไพศาล แก้วกลม

1

นางณิชากานต์ บุญดล

นางจีรวรรณ อารีภักดิ์

นางวรนาถ เบ็ญกาโต(ครูโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล)
วัดลากค้อน

นายอนิรุทธิ์ เนตรวิจิตร

นายภานุวัตร แสงแก้ว

1

นางอาภรณ์ มาธุระ

นายสุพจน์ แป้นจารัส

นางสุมามาลย์ คลังนุช (ครูโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม)
วัดเสนีวงศ์

นายรัฐภูมิ โลศิริ

นางสาววรนุช อาคา

1

นางสาวกาญจนา ก่องแก้ว

นางสาวปราถนา ขาประเสริฐ

นางสาววิชุดา อนุจร(ครูโรงเรียนวัดมะสงฯ)
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา นางสุภาภรณ์ แจ่ม

นายสถาพร เกษชื่น

1

นางรัชฎาภรณ์ แก้วชาติ

นางสาวจันทิมา ระดิ่งหิน

นายปัญญาวุฒิ สายสีแก้ว(ครูโรงเรียนวัดเสนีวงศ์)
มารีย์วิทยา เซนต์แมรี่ นางมลฤดี วานิชพงษ์พันธุ์

นางสาวศิรินา ทศถารัง

1

นายธีระ ชุมสิทธิ์

นางสาวสิริกร บุญหล้า

นางสาวหนึ่งฤทัย โนรี

นางอุษา ตันตระกูล(ครูโรงเรียนวัดมะสงฯ)
2

นางสุนิษา ทุเรียนงาม
นางนุชจรีย์ ไหลประสิทธิพ์ ร(ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย)

3

นางสาววนิดา แสนปิน
นางมัสลิน ศรีธัญญา(ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย)

ไทรน ้อย
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ชื่อสนามสอบ
ชุมชนวัดไทรน้อย

ประธานสนามสอบ

กรรมการกลาง

นางสุภาวดี จิรภาสพงศา

นางประภัสสร พ่วงจินดา

ห้องสอบที่
14

กรรมการคุมห้องสอบ
นางนวลศรี สุดจิตพร

กรรมการบันทึกคะแนน
นางสาวปราณี รัตนะ

นางปิยวรรณ์ แช่มช้อยกุลวัฒน์(ครูโรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย)

ไทรน ้อย
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