ลำดับ
ชื่อสนำมสอบ
1 คลองเกลือ

ประธำนสนำมสอบ
นายปณต จตุพศ

กรรมกำรกลำง
นายธงชัย วงศ์ษา
นางมณีนล
ิ เพ็ชรบารุง

2 ชลประทานสงเคราะห์

นางพูลมาศ ทับเกร้ด

นางสาวสุจิตราภรณ์ โครตชุม
นายมงคล อยู่สมบูรณ์

3 ไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)

นายศุภกฤษ ไชยศร

นางสาววิภาวรรณ ประทุมวัน

4 ประเสริฐอิสลาม

นายศรัณย์ ศรลัมพ์

นางสาวสุทธิลักษ์ สายนาค

ห้องสอบที่
กรรมกำรคุมห้องสอบ
1
นางสาวสุวรรณา อ่อนเบา
นายทิวา บุญใส (ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
2
นางสาวอมรรัตน์ สิริอัต
นางสาววรางคณา จันต๊ะ(ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
3
นางประไพวรรณ กระจ่างมนตรี
นางสาวนิภาพร ไปดี(ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
4
นางลัดดา เปรมครุฑ
นางสาวพัชรี เลิศพรเกษม (ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
1
นางสาวนิสิตา เฉลิมศรี
นางสาวกมลชนก บานที (ครูโรงเรียนประเสริฐอิสลาม)
2
นางสาวจันทรืทิพย์ ทิพย์ลม
นางสาวรุจิรา ภักดี (ครูโรงเรียนประเสริฐอิสลาม)
3
นางสุชานันต์ ปั้นมณี
นางสาวผ่องศรี ทองคา(ครูโรงเรียนประเสริฐอิสลาม)
4
นางสาวณรัญญา มีคา
นางคนิจฐา ปันแดน(ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย)
1
นางทัศนีย์ ทรงเพยรธรรม
นางรัตนพร สุทธาวาส(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
2
นางศรีสกุล ผิวเพ็ง
นางพิรานันท์ มีสุข(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
3
นางจุฬาลักษณ์ รังกลาง
นางปวริศา แพรกหา(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
1
นางสาววรรณนิภา เชื่อมทอง
นางจุฑาทิพย์ เลยะกุล (ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ )
2
นางปรมาภรณ์ เพชรดี
นางสาวอารยา ทองเพชร (ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ )

ปากเกร็ ด

กรรมกำรบันทึกคะแนน
นางจิรัชยา พิชัยฤกษ์
นางสุธาสินี กลิ่นจิ๋ว

นางสาวกัญญาณัฐ ทองเงิน
นางสาวอภิญญา บุตรพรม
นายทัศนพงษ์ ว่านกระ
นางสาวศศิธร สิงหะคเชนทร์

นางสาวพัชรา สุวรรณปักษ์

นางสาวสุรอยยา โชคชัยอนันต์พร
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่
3

ปากเกร็ ด

กรรมกำรคุมห้องสอบ

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นางมณฑินี นรดี
นางจรัสศรี หนูเผือก (ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ )
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่

5 วัดกลางเกร็ด

นายธีระชัย หันยอ

1

6 รุ่งเรืองวิทยา

นางกรทิพย์ ปะกายะ

1
2

7 วัดเชิงเลน

นายจวน วงษ์ปิ่น

นางเพ็ญพิศ นาพา

1

8 วัดตาหนักเหนือ (ชื่นวิทยานุสรณ์)

นางสาวสุจรินทร์ วรรณมาศ

นางสาววิภาศิริ แก้วลือ

1

กรรมกำรคุมห้องสอบ

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นายณัฐพงษ์ สีเหลือง
นางกนกวรรณ มะลิหอม (ครูโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ )
นางบวรนันท์ ภู่อินทร์
นายอิสระ อุบลฉาย
นางสาวหทัยรัตน์ นรินทร (ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน)
นางอัจฉรา ชื่นชุ่มทรัพย์
นายวรนิตย์ ลือชา(ครูโรงเรียนวัดตาหนักเหนือ)
นางลาดวน ดาริห์
นางสาวศดานันท์ ขันทะบุตร
นางสาววารี นาคคงคา (ครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา)
นางสาวกนกวรรณ มิลสนธิ
นางสาวอรทัย สืบเทพ
นางสาวเรณู เปลีย
่ วปลอด(ครูโรงเรียนรุง่ เรืองวิทยา)

9 วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วทิ ยา) นางอาภา ชูกิจไพศาล

นางสาวเนาวรัตน์ ปรีชาสันธิกุล

1

10 วัดตาล

นางจาเรียง สุดห่วง

1

นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์

2
11 วัดท่าเกวียน (ศึกษาประชาสรรค์)

นายกิตติศักดิ์ ศรีปทุมานุรักษ์ นางสาวคณภร อินพรหม

1
2

12 วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)

นางรัตนาภรณ์ สถิรพันธ์

นางสาวพัชรมาศ สิงหฬ

1
2

13 วัดผาสุกมณีจักร

นางผุสดี หวายนา

นางวรรณี สุประดิษฐ์ศักดิ์

1

ปากเกร็ ด

นางสาวทิพวรรณ แสงหล่อ
นางสาวชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์ (ครูโรงเรียนวัดศาลากุล)
นางสาวจารุวรรณ ชวตพงษ์
นางอุไรวรรณ รัชตโยธิน(ครูโรงเรียนวัดอินทาราม)
นางสาวเปรมธิดา แจ่มใส
นางสาวกมลรัตน์ อมาตสมบัติ(ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95)
นางพรทิพย์ นุชเจริญ
นายปรีชา ภาระพงษ์ (ครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม)
นางสาวมุติตา คงศรีทอง
นางสาวจีรนันท์ ศรีระทัด(ครูโรงเรียนวัดสพานสูง)
นางสาววันวืสา พลายแก้ว
นางสาวศศะร ช่วงบุญศรี(ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย)
นางสมร เย็นเพช็ร
นางสาวมุกดารัตน์ โคตรพรม(ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย)
นางสาวศิริวรรณ จันทร์แสงกุล
นางสาวชนัญชิดา มณีรัตนากุล(ครูโรงเรียนคลองเกลือ)

นางสาวนิศมา เพชรโรจน์
นางสาวพัชราภรณ์ ยิ้มแย้ม

นางสาวจิตรา สร้อยสน

นางสาวศิริลักษณ์ ชมแค

นางธวัลรัตน์ นพคุณ
นางภควรรณ ลักษณาเจริญ
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่
2
3
4

กรรมกำรคุมห้องสอบ

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นางสาวอธิชล อาสาสันติ
นางนิรันดา โกเมนทร์(ครูโรงเรียนคลองเกลือ)
นางศิวาพร รัตนพันธ์
นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง(ครูโรงเรียนคลองเกลือ)
นางพิศวง มาเมือง
นางชวนพิศ จันทร์สว่าง(ครูโรงเรียนคลองเกลือ)

5
14 วัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวทิ ยานุสรณ์)

1
2
3
4

15 วัดศรีเขตนันทาราม

นางสาวสมจิตร รอดเพชร

นางสาววราภรณ์ หล้าเพชร

1
2

16 วัดศาลากุล

นายชัยฤกษ์ วุฒธิ าดา

นางวิภาวรรณ พวงลูกอินทร์

1

17 วัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)

นางศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์

นางสาวชื่นนภา เทพวงษ์

1
2

ปากเกร็ ด

นางสาววราภรณ์ นานมา
นางอุไรพร พึ่งพิงพัก(ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95)
นางวิมล คาวีทอง
นางสาวฤทัยรัตน์ เทศจันทร์
นางกัญญภา เรืองศรี(ครูโรงเรียนวัดบางพูดใน)
นางสาวผกามาศ จันทร์พล
นางเสาวภา ใจกล้า(ครูโรงเรียนวัดบางพูดใน)
นางสาวพัศพิชชา เชยเอม
นางสาวพจณิชา ร่มไทร(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาวธมาวรรณ วันชูเพลิด
นางสาววรรณนิดา แก้วปัญญารุ่งโรจน์ (ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาวปาริชาติ แก้วกาญจน์
นางสาวจิระภา รัตนพันธุ์
นางสาวสุภัค สุทธิชล(ครูโรงเรียนสามัคคีวทิ ยาฯ)
นางสาวศศิพิมพ์ อุ่นแท่น
นางสาวจินนภา อาจวิชัย(ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน)
นางสาวศุภาพร ถนัดธรรม
นางเบญจวรรณ แจ่มเจริญ
นางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ (ครูโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส)
นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา
นางสาวนภาพร แก้วแสง
นางสาวราภา เตมียะชาติ (ครูโรงเรียนวัดตาล)
นางสาวธัญญา ละมุลครบุรี
นางสาววรรณนิสา ขุนโยธา(ครูโรงเรียนวัดตาล)
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่

18 วัดอินทาราม (สงค์วอนอุทิศ)

นายประสิทธิ์ เด่นพัฒนพิทักษ์ นางสุนทรี บุญพระลักษณ์

1

19 สามัคคีวทิ ยา (เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)

นายสุนทร เกิดสุข

นางรัตนา เมฆขาว

1

20 ชลประทานวิทยา

ดร.นิตยา เทพอรุณรัตน์

นางกฤษณา เนียมพงษ์
นางสาวภัทรานิษฐ์ วุฒปิ ระสิทธิ์
นางเบญจมาศ ปิยะธรรมธาดา
นางสาววริศรียา โคตรพงษ์
นางสาวสุพร ชอสกุล
นางสาวอริสา ชนะศักดิ์
นางสาวภูษณิศา คุ้มบาง
นางผุดผ่อง บุญแท้
นางสาวสุภาวดี ว่องประสพสุข
นางสาวกนกวรรณ ชูชาญ

1

กรรมกำรคุมห้องสอบ
นางสาวกาญจนา สมคะเณย์

กรรมกำรบันทึกคะแนน
นางสาวเกศินี พิมลา

นางสาวฉั ตรชัชชญาน์ เอีย
่ มชยังกร(ครูโรงเรียนวัดท่าเกวียน)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปากเกร็ ด

นางสาวกชกร พนัสนอก
นายมานพ แสงงาม (ครูโรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม)
นางสาวศิรประภา ใจหลัก
นางลีวรรณ มีเสียง (โรงเรียนอัมพรไพศาล)
นางสาวภัทริดา นิชเปี่ยม
นางสาววรวรรณ ศรีสุวรรณ(โรงเรียนอัมพรไพศาล)
นางสมปอง จิตต์เจริญ
นางสาวอรอนงค์ เจิดจง(โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด )
นางสาวรัชนี กิ่งด้วง
นางสาวนภัสกร ชูศิริ(โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด )
นางสาวนุชนภา เนียมหอม
นางสาวปัณฑารีย์ เอี่ยมวงศ์วฒ
ุ ิ(โรงเรียนมูลนิธิปากเกร็ด )
นางสาเภา แก้วคูณ
นางสายทอง เดชประแดง(โรงเรียนอัมพรไพศาล)
นางวิรัชชา สกุลศรีชัย
นางพรชนก สระทองพวง(โรงเรียนอัมพรไพศาล)
นางทิพย์สุดา คาบุญรัตน์
นางสาวสกุลตลา วัฒนะ(โรงเรียนอัมพรไพศาล)
นางสาวนิภาพร ทองมั่ น
นางวรรณศิริ ดัดแวว(ครูโรงเรียนพิชญ)
นางสาวบุษรารัตน์ ทรัพย์กาเนิด
นางสุวรรณี บุนนาค (ครูโรงเรียนพิชญ)
นายอธิคม โชคสุนันท์
นางสาวกัญญานันท์ มากคล้าย(ครูโรงเรียนพิชญ)

นายธีรวัฒน์ กาแพงเพ็ชร
นางสาวสุชชนา ปัจฉิมสุภาคม
นางสาวเบญจมาศ ขางาม
นางเบญจมาศ ปิยะธรรมธาดา

5/9

ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่
12

ปากเกร็ ด

กรรมกำรคุมห้องสอบ

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นางสาวศศิธร สุขนคร
นางสาวอรทัย จิตติ์บรรเทา(ครูโรงเรียนพิชญ)
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่

ชลประทานวิทยา(ต่อ)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

21 มูลนิธิปากเกร็ด

นางสาวบุหลิว เนียมพลกรัง

นางสาวพรทิพย์ หมูเทพเชื้อ
นางสาวศุภรดา เมืองโคตร

1

ปากเกร็ ด

กรรมกำรคุมห้องสอบ
นางสาววาริฐี พิกุลทอง
นางสาวจอมขวัญ ทองสารี(ครูโรงเรียนพิชญ)
นางรัชพร ชูสกุล
นางวัลลภา แก้วสถิตย์(ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางสาวปภัสสร ศรีวสิ ุทธิลักษณ์
นางภัทรา ปักกุนนัน (ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางสาวยุวลักษณ์ คงสินธุ์
นางวาสนา เฉลียว(ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางสาวธนัญญา เป็นวงศ์
นายชาตรี อ่อนเพียง(ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางสาวลาภู มุ่งชอบกลาง
นายชับวัฒน์ ศรีภักดี(ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางวนิดา วัฒนศัพท์
นางสาวจุฑาวรรณ เอี่ยมแพ่ง(ครูโรงเรียนวัฒนพฤกษา)
นางสาวเกตน์สิรี เจริญผล
นางสาวชนากานต์ จันทา(ครูโรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย)
นางอารดี ชื่นจิตร์
นางสาววันวิสาข์ โตเจริญ(ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา95)
นางสายทอง ชัยบุรินทร์
นางสาวสายรุ้ง ตุ่มม่วง(ครูโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร)
นางสาวอารี ช่างเรือนกลาง
นางสาวณัฐฐวี ดีนิคม(ครูโรงเรียนวัดสพานสูง)
นางสาวน้าฝน พันธ์แตง
นางสาวอัจฉรี นิยมชัย(ครูโรงเรียยนวัดกลางเกร็ด)
นางสาวมยุรี ทับวัง
นางกาญจณี จามรโชติธชา(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นางสาววรดาภา คมขา
นางสาวรัชนี วิกูล
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

ประธำนสนำมสอบ

กรรมกำรกลำง

ห้องสอบที่
2

มูลนิธิปากเกร็ด(ต่อ)
3
22 พิชญศึกษา

นางสุนงนาท สูตะบุตร

นางสมศรี รัตนโรจนฤทธิ์
นายชานาญ เจริญภักตร์

1
2
3
4
5

23 วัฒนพฤกษา

นางสาวแน่งน้อย สาระสะ

นางรมิตา ภู่สิงห์
นางอุทัยวรรณ ปูรณานุนาค

1
2
3
4
5
6

ปากเกร็ ด

กรรมกำรคุมห้องสอบ

กรรมกำรบันทึกคะแนน

นางศิริญญา อคงค์จงรักษ์
นางสาวทิวาวรรณ มะโน
นางวานิช ไทยพานิช(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาวนิทรา ใจสว่าง
นางอรนงค์ บรรลุสันติกุล(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางวิภาภรณ์ สุริยานนท์
นางสาวอัญชลี ถวัลย์ภิยโย
ว่าที่รต.พงษ์พันธ์ โคตรโนนกอก(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางดุษฎี วัลลภศิริ
นางสาวฐิติรัตน์ เจริญสุข(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาวสุปรัยา จิตติ์บรรเทา
นางวาสนา บัวทอง(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาววราภรณ์ พรหมศร
นางศิราภรณ์ เกตุเนตร(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางบุญเรือน ลิมประวัติ
นางนันทนา ธรรมวงค์(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสาอางค์ เจจือ
นางพรเพ็ญ ศรีธนะรัตน์
นางบุษราวรรณ์ อยู่ปุย(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางศรีสง่า จันอินทร์
นายอภิชาติ ชมชื่น(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางพรรณี รัตนมณี
นางสาววิลาวัลย์ ร่วมธรรม(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสุภาพร กรอบบาง
นางสาวนิลรัตน์ ขาวอุบล(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสัมพันธ์ ร่มแสง
นางสาวนวภัค ภัคปราน(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางวรรณี เรืองเดช
นางสาวธนวัน จรัญพงษ์(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
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ลำดับ

ชื่อสนำมสอบ

24 อัมพรไพศาล

ประธำนสนำมสอบ
นางทิพสุดา ลัดพลี

กรรมกำรกลำง
นางสมปอง มาลาบุญ

ห้องสอบที่
1
2
3
4
5

ปากเกร็ ด

กรรมกำรคุมห้องสอบ
นางถนอมศรี แห่งกลาง
นางสาวอารีรัตน์ ใจผ่องใส(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางโสจิณัฐมล สุยะลังกา
นางเครือวัลย์ ลบทอง(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางสุรีย์ ทูปคันโธ
นายพชร แก้วเที่ยง(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางวรรณ คชสาร
นางสาวบุญเลี่ยม เจริญผล(ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)
นางจรีรัตน์ สมบูรณ์
นางสาวมนัสชนก วิเศษฤทธิ์ (ครูโรงเรียนชลประทานวิทยา)

กรรมกำรบันทึกคะแนน
นางสาววิรัลพัชร์ ผลพิมาย
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