
 

 

 

 
คำส่ังศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต ๒ 

ท่ี  ๓๕  / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) 

สหวิทยาเขตรัชโยธิน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ 
…………………………………… 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ร่วมกับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในวันอาทิตย์ ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น   
 เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการระดับสหวิทยาเขตรัชโยธิน  ดังนี้     
๑. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนหอวัง 
๑. นายประวัติ  สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง หัวหน้าสนามสอบ 
๒. นางสาววิลาวัลย์  อันมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ  

ณ  โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๓. นางสาวปัทมาสน์  บุญทรง ครูโรงเรียนหอวงั ผู้ประสานงาน 
๔. นางวรอนงค์  ยังเจริญ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
5. นางบุญเรือน  ชุณหะเพศย์ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
6. นายโชคอนันต์  จึงเจริญรัตน์ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
7. นางสาวจรรยาภรณ์ โชยชัยฐานนนันท์ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
8. นางสาวนิภาพร  จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
9. นางสาวรจนาพร  ผ่องใส ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
10. นายศิวาพัชญ์ บำรุงเศรษฐพงษ์ ครูโรงเรียนหอวงั กรรมการกลาง 
11. นายณัฎฐพัฒน์  ทองศรี ครูโรงเรียนหอวงั เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
12. นางสาวแก่นแก้ว  สุขล้ิม ครูโรงเรียนหอวงั เจ้าหน้าพยาบาล 
13. นางสาวประภาสินี เล็กพิมาย ครูโรงเรียนหอวงั เจ้าหน้าพยาบาล 
14. นายสงกรานต์ พรหมเจดีย์  นักการ ภารโรง 
15. นายวัชรินทร์  หมวดรุ่ง  นักการ ภารโรง 
16. นางสาวเพลิน  ยอดเพ็ชร์  นักการ ภารโรง 
17. นางเฉลา  ธรรมพิทักษ์  นักการ ภารโรง 
18. นายอนันต์  สางเสือโพธิ์  พนักงานขับรถ 
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๒. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนสารวิทยา 
๑. นายนโรดม  นรินทร์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา หัวหน้าสนามสอบ 
๒. นางทยิดา  ต้ังตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ 

ณ  โรงเรียนบางบัว          
(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 

๓. นางอรจิรา  ปฏินนท์วานิช ครูโรงเรียนสารวิทยา ผู้ประสานงาน 
๔. นางสาวพัฒตวรรณ  สีเลา ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการกลาง 
๕. นางสาวพรพิมล  จงรักวิทย์ ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการกลาง 
๖. นางสาวเฉลิมศรี  เกตุจำปา ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการกลาง 
๗. นายโสภณ   จุ้ยจิตร ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการกลาง 
๘. นางสาวกัญญารัตน์   อาโรโจ ครูโรงเรียนสารวิทยา เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๙. นางวัลวิภา             เพ็งประสพ ครูโรงเรียนสารวิทยา เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
10. นางธิดา                 หวังสุข ครูโรงเรียนสารวิทยา เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
11. นายทองหยด สังข์สุวรรณ์  นักการ ภารโรง 
12. นางเสาวนีย์ เพ็งสุข  นักการ ภารโรง 
13. นางสาวสุนทร          แสงถึก     นักการ ภารโรง 
13. นายสำรวญ ตรวจมรรคา  พนักงานขับรถ 

 
๓.คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนราชวินิตบางเขน  

๑. นายธัญวิชญ์        ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน หัวหน้าสนามสอบ 
๒. นางศศิพิมพ์        วรรณกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ  

ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต 
วัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๓. นางสาวดวงพร     ปราบคช ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน ผู้ประสานงาน 
๔. นายนิติกร          ระดม ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรรมการกลาง 
๕. นางสาวนูรีดา      มะลี ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรรมการกลาง 
๖ นายพงศ์นที        คงถาวร ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
๗. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
๘. นางสาวณัฐชยา    จิตมาศ ครูโรงเรียนราชวินิตบางเขน เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
๙. นายแดนชัย         อินโต  นักการ ภารโรง 

๑๐. นายสมชาย         ต้นกำเนิดไทย  พนักงานขับรถ 
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๔. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
๑. นางจินตนา ถาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ หัวหน้าสนามสอบ 
๒. นางสิรินทร์ทิพย์  คชรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่น

บำเพ็ญ 

ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ ณ  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

๓. นางสายพิณ  จันทคราม ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ผู้ประสานงาน 
๔. นางสาวน้ำฝน  ปองเปา ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
๕. นายอุไร  คนหลัก  นักการ ภารโรง 
๖. นายสนาน  กองสนั่น  พนักงานขับรถ 

 
๕. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
๑. นายสันต์ธวัช  ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ รัชดา 
หัวหน้าสนามสอบ 

๒. นายโมไณย  อภิศักดิ์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา 

ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนสนามสอบ ณ  
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 

๓. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา 

ผู้ประสานงาน 

๔. นายกิตติพล  โยงทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ รัชดา 

กรรมการกลาง 

๕. นางสาวมนิทร์ตรา  วิชาสวัสด์ิ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๖. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๗. นางสาววิภาวดี ศรีเชียงขวาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
รัชดา 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๘. นายสมทรง  ศุขะเนตร  นักการ ภารโรง 
๙. นายธวัช  สังขพงษ์  พนักงานขับรถ 

 
6. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑. นายสุธีร์  คำแก้ว ผู ้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธ ิตว ัดพระศรี

มหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
หัวหน้าสนามสอบ 

๒. นายชัยเดช  นาคสะอาด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิต
วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ 
ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

๓. นางภทรพรรณ  กุลด้วง อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ผู้ประสานงาน 

๔. นางสาวพิไลลักษณ์  คำมาระ อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

กรรมการกลาง 
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๕. นางสาวนุสรา  มูหะหมัด อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๖. นางสาวพิมพิศา  เต่ารั้ง อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๗ นางสาวทิพย์มณฑา  มั่นใจ  เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
๘ นางสาวเพ็ญนภา  ยิ้มวิไลย  นักการ ภารโรง 
๙ นายนิพน  นาอุดม  พนักงานขับรถ 

 
7. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
๑. นายมานะ  ศรีคำเวียง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัว 

(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
หัวหน้าสนามสอบ 

๒. นางจินดา  ศิริวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางบัว 

(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 
ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนศูนย์สอบ        
ณ  โรงเรียนสารวิทยา 

๓. นางสาวสุธารส  อินสำราญ ครูโรงเรียนบางบัว 
(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 

ผู้ประสานงานการสอบ 

๔. นางศิโรรัตน์  ก๊กศรี ครูโรงเรียนบางบัว 
(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๕. นางสมหมาย  ง่วนกิม  นักการ ภารโรง 
๖. นายบุญญฤทธิ์  สันติวงศ์  พนักงานขับรถ 

 
8. คณะกรรมการสนามสอบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

๑. นางผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

หัวหน้าสนามสอบ 

๒. นางสาววรวรรณ  ศรีสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการกลาง 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ปฏิบัติหน้าที ่ตัวแทนศูนย์
สอบ ณ  โรงเรียนหอวัง 

๓. นายจักรพงษ์  ผิวนวล อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

ผู้ประสานงาน 

๔. นางสาวฐิภาพรรณ บุญมี อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรรมการกลาง 

๕. นางสาวเกณิกา กรกัญญพัชร อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรรมการกลาง 
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๖. นางวรารักษ์ เกียรติสมชาย อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

กรรมการกลาง 

๗. นายณรงค์ชาญ  ปานมั่น อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

๘. นางศศรักษ์  สิทธิวรพงษ์ อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๙. นางสาวสุกัญญา อุทามนตรี อาจารย์ 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 

๑o. นางสนธยา คำจา  นักการ ภารโรง 
๑๑. นางสาวนพมาศ คำจา  นักการ ภารโรง 
๑๒. นายภูมิพัฒน์ ดวงธนฐิตารีย์  พนักงานขับรถ 

มีหน้าที่  
๑. ดำเนินการตามนโยบายที ่ สทศ.กำหนด โดยบริหารการทดสอบ O – NET ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๓           

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้านมาตรฐานการบริหารการทดสอบ และ
ด้านมาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ 

๒. เสนอช่ือคณะกรรมการระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบพิจารณาแต่งต้ังอนุมัติ 
๓. ควบคุม กำกับ ติดตามให้การดำเนินการบริหารการจัดสอบ O – NET ระดับสนามสอบเป็นไปด้วย    

ความเรียบร้อย 
๔. ดูแลการจัดเตรียมห้องสอบให้พร้อมก่อนการสอบโดยจัดท่ีนั่งห้องสอบละ  ๒๕  คน 
๕. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการดำเนินการสอบ ให้กรรมการคุมสอบทราบก่อนดำเนินการสอบตามคู่มือ   

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

9. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนหอวัง  ประกอบด้วย  
ห้องสอบที ่ หมายเลข 

ห้องสอบ 
ชื่อ – สกุล 

กรรมการคุมสอบ 
โรงเรียน 

๑ 1031 ๑. นางสาวธัญญาภรณ์  สิริวรรณพิพัฒน ์
๒. นางสาวกันยาพร  ทำดี 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๒ 1032 ๑. นางสาวธนภรณ์  ไพบูลย์ 
๒. นางสาวจิตติมา  ทองพร 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๓ 1033 ๑. นางสาวอนัญญา  วันทยานันท์ 
๒. นางสาวพรพิมล  ดีประสิทธิ์ 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๔ 1034 ๑. นายทวิตย์  วรรณชัยมงคล 
๒. นางสาวกนกวรรณ  อันบุรี 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 
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ห้องสอบที ่ หมายเลข 

ห้องสอบ 
ชื่อ – สกุล 

กรรมการคุมสอบ 
โรงเรียน 

๕ 1035 ๑. นายชุมพล  เทพสูงเนิน 
๒. นางสาวสาวิตรี  เนานะมะบัติ 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๖ 1036 ๑. นางสาวณัฐดา สาสกุล 
๒. นางสาวดวงพร   เถอะจ๋า 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๗ 1037 ๑. นายคมสันต์  คำผง 
๒. นางสาวประภาวดี  เจริญจิตร 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

8 1041 ๑. นางสาวรวิพร พรมชัย 
๒. นายวิชิตพล  จันทร์จงปราณี 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

9 1042 ๑. นางสาวนันธิดา อัปมะโต 
๒. นางสาวอารียา  บุตรอุดร 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

10 1043 ๑. นางสาววิลาวัณย์  รัตนคช 
๒. นายชาญณรงค์  โสภางาม 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

11 1044 ๑. นางสาวอรอุมา  ศรศรี 
๒. นางกนกนาถ  พรมมาก 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

12 1045 ๑. นายศุภกฤษณ์  จันทร์เทาว์ 
๒. นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

13 1046 ๑. นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 
๒. นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

14 1047 ๑. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุนนาค 
๒. นางสาวสุธิดา  ไชยโย  

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

15 1051 1. นายธีรพงศ์ แก้วฉาย 
2. นายวิษณุ โห้ไทย 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

16 1052 1. นางสาวตัสนีม บุญด ี
2. นางปิยนุช  ศรีสวัสด์ิเล็ก 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

17 1053 1. นางสาวรัตนา แสงงาม 
2. นางสาวกนกวรรณ  สันตานนท์ 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

18 1054 1. นางสาวดวงกมล  ธงชมเชย 
2. นางสาวบุษกร   วงษ์ปาน 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

19 1055 1. นางสาววีรดา ฤทธิพันธรักษ ์
2. นายฐาปนา ถาวร 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

20 1056 1. นางสาวนงนภัส  ทรัพย์วัฒนไพศาล 
2. นางสาวนงนุช  นุชระป้อม 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 

10. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนสารวิทยา  ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ 922 ๑. นายวัฒนพงศ์  วรคุณวิศิษฏ์ 
๒. นางสาวมยุรา  ภารประดิษฐ์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๒ 923 ๑. นางสาวสุมิตรา ส่งศรี 
๒. นายศุภกร  วิรัตินันท์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๓ 924 ๑. นายพีรพงศ์ คงขำ 
๒. นางสาวภัทราพร  บุญมี 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๔ 925 ๑. นายอนพัทธ์  ปิ่นป้อง 
๒. นางสาวพิมพ์ชนก หงษาวดี 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๕ 926 ๑. นางสาวภัทร์สิริ  งามวิเชียร 
๒. นางปานรดา  ชัยชญานันท์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

6 927 ๑. นางสาวอวิกา  อึ่งสกุล 
๒. นายธฤต  นิลบรรพต 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

7 928 ๑. นางสาวปาล์มทิพย์  สร้อยคำ 
๒. นายพชรเมธี  มณีกรรณ์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

8 932 ๑. นางสาวมยุรี  อินทรโชติ 
๒. นายกุศล  มีศิริ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

9 933 ๑. นางสาวสายรุ้ง  จงฝังกลาง 
๒. นายชญานิน  พันธ์ทอง 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร
วิทยาคาร) 

10 934 ๑. นางสาวพัทวรรณ  ลำเจียก 
๒. นางสาวดุษณีย์  สังข์จอม 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร
วิทยาคาร) 

11 935 ๑. นางสาวอุษา  แซ่ฮุน 
๒. นางสาวจีรัชญา  ธนธีระบรรจง 

โรงเรียนบางบัว(เพ่งต้ังตรงจิตร
วิทยาคาร) 

12 936 1. นายกานตพงศ์  จันทร์ทอง 
2. นายชินวัตร ทิวาพัฒน์ 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
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ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

13 937 1. นายสุรวุฒิ  แก้วเกล่ือน 
2. นางสาวพัณณ์ชิตา โรจน์รัฐดิษยา 
 

โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 
11. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนราชวินิตบางเขน  ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ 232 ๑. นางจุฑามาศ พัฒนชู 
๒. นางสาวสวรินทร์ อยู่คง 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๒ 233 ๑. นางสาวขนิษฐา ส้ินทุกข์ 
๒. นางสาวรังสิยา ต้ังถาวรสิริกุล 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๓ 234 ๑. นางสาวชารียา แสงแก้ว 
๒. นางธมนวรรณ ชุตินธรานนท์ 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๔ 235 ๑. นางกมณรัตน์  นทีสินทรัพย์ 
๒. นางสาวทุติยพร  บุญลี 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๕ 236 ๑. นายนราธิป  แก้วทอง 

๒. นางสาวไอฟ้า  ตรุษสารท 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6 237 ๑. นายคมเวช  แดงประไพ 

๒. นางชุลีรัตน์  ล้ำนาค 
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

7 238 ๑. นางสาวศุภษิกานต์  ลบบำรุง 
๒. นางสาวกรรณิกา  เงินบุตรโคตร 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 
 

12. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ  ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ 222 ๑. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ 
๒. นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   

๒ 223 ๑. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี 
๒. นางสาวอรจิรา ขันอาษา 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   
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๑3. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ 224 ๑. นางสาวเสาวนีย์ อินทร์จักร์ 
๒. นายกฤษณะพล  คชสิทธิ์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๒ 232 ๑. นางสาวพัชรมน  สุขศิริ 
๒. นายธนพล  เพ็งแก้ว 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๓ 233 ๑. นายชำนาญ  เปตามะนัง 
๒. นางสาวศุภลักษณ์  ชูขาว 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๔ 234 ๑. นางสาววิมล  สายทองมี 
๒. นางสาวเดือนเพ็ญ  ถาวรศักดิ์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๕ 244 ๑. นางสาวชลิตา  ปะกิแพ 
๒. นางสาวเวย์วิกา  วงศ์งาม 

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 

6 243 ๑. นายมาโนช  จันทคราม 
๒. นางสาวศรัญญา  เช้ือเมืองพาน 

โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 
โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 

 

๑4. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนเตรียมมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร     
      ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ ม1209 ๑. นางสาวรมย์รวินท์  อินทโชติ 
๒. นางสาวกาญจนา  สืบเมืองซ้าย 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

๒ ม1210 ๑. ว่าท่ีร้อยตรีวันดี  สร้างนานอก 
๒. นางสาวอรัญญา  จันทร์จำเรือน 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

๓ ม1211 ๑. นางสาวศิริรัตน์  ดีนอก 
๒. นายอธิบดี  เชิดชู 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

๔ ม1212 ๑. นางสาวกมลชนก  กัลยา 
๒. นายวีระศักดิ์   คำพามา 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

 

๑5. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนบางบัว ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ 531 ๑. นางสาววิภาภร  อำพันกาญจน์ 
๒. นางสาวอุไรวัลย์   สมร 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๒ 532 ๑. นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน 
๒. นางสาวสุนิสา  วาริน 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 

๓ 533 ๑. นางสาวชนิกานต์  ศรีนรา 
๒. นางสาวธันย์ชนก  อรัญญิก 

โรงเรียนสารวิทยา 
โรงเรียนสารวิทยา 
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๑6. คณะกรรมการคุมสอบโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  
      ประกอบด้วย  

ห้องสอบที ่ หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชื่อ – สกุล 
กรรมการคุมสอบ 

โรงเรียน 

๑ ม.3/1 ๑. นางเพ็ญศรี  การเท่ียง 
๒. นายกิตติธร  ปานจับ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๒ ม.3/2 1. นางสาวเบญจมาศ  จักษุศรี 
2. นางสาวภควดี  บัวอุไร 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๓ ม.3/3 ๑. นางสาวจุฬาภรณ์  ทองสีนุช 
๒. นางสาวรวิสรา แก้วมณี 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๔ ม.3/4 ๑. นางสาวสุมินตรา  เทียมนาขา 
๒. นายกษิฏิพงษ์  ไวศะยาณุกูล 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

๕ ม.3/5 ๑. นางสาวนาฏวิภา กลัสนิมิ 
๒. นายชลชาติ  สายมาตร์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

6 ม.2/1 1. นางสาวกนกพร  รอดแย้ม 
2. นายธรรศวรัตม์  ศิริวีระสกุล 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

7 ม.2/2 ๑. นางสาวนิตยา โยฆะวัฒน ์
๒. นายวิชา  จันทราวิสุทธิ์. 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

8 ม.2/3 1. นางสาววรวรรณ  แซ่ซิ้ม 
2. นายณัฎฐ์  ทวีทรัพย์ 

โรงเรียนหอวงั 
โรงเรียนหอวงั 

 
มีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าท่ีตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับกรรมการคุมสอบ 
อย่างเคร่งครัด  
 
ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ส่ัง ณ  วันท่ี  ๔ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

(นายสุชน   วิเชียรสรรค์ ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 


