
 
ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2562 โดยมอบให้ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
เป็นศูนย์สอบท าหน้าทีก่ าหนดสนามสอบ ประสาน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการจัดสอบของทุกสนามสอบให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติทีส่ถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด

เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และค าส่ังสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ค าส่ังที ่91/2562 ลงวันที ่17 พฤษภาคม 2562 และค าส่ังที ่92/2562 ลงวันที ่17 
พฤษภาคม 2562 จึงแต่งต้ังหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบเพือ่ด าเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562  ดังนี้

อ าเภอนครชัยศรี

1. สนามสอบโรงเรียนวัดลานตากฟ้า

ครูโรงเรียนวัดไทร
ครูโรงเรียนวัดไทร

2. สนามสอบโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานตากฟ้า
2. นางพรพิมล  น้อยจินดา ครูโรงเรียนวัดลานตากฟ้า
3. นายนราธิป  เอกสินธุ์ ครูโรงเรียนวัดลานตากฟ้า

/ 3. สนามสอบโรงเรียนวัดไทร...

ค าส่ังส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3  ปีการศึกษา 2562 (หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ)

..............................................................................

หัวหน้าสนามสอบและตวัแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไทร
2. นางเกษร  แฟงมาก
3. นางอรนภา  สดีวงษ์

ระดบัประถมศึกษาปีที ่6

                                                          ที ่ 421 / 2562

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ



3. สนามสอบโรงเรียนวัดไทร
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
3. นางสาววรินทร  พึง่แสง ครูโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว

อ าเภอบางเลน

4. สนามสอบโรงเรียนตลาดรางกระทุม่
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเลน
2. นางสาวราตรี  ศรีสังวาลย์ ครูโรงเรียนบ้านบางเลน
3. นางสาววิภาดา  แก้วคงคา ครูโรงเรียนบ้านบางเลน

5. สนามสอบโรงเรียนบ้านบางเลน
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางหลวง
2. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางหลวง
3. นางสาวภัทรวดี  ศรีธัญญากร ครูโรงเรียนวัดบางหลวง

6. สนามสอบโรงเรียนวัดบางหลวง
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดรางกระทุม่
2. นางสาวสาธกา  สุขสมัย ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม่
3. นางสาวชนัญชิดาภรณ์  วงษ์ทอง ครูโรงเรียนตลาดรางกระทุม่

อ าเภอพุทธมณฑล

7. สนามสอบโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
2. นางศิวาพร  ปานแก้ว ครูโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบฯ
3. นายประทีป  ภูเ่กิด ครูโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบฯ

8. สนามสอบโรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ
2. นางสาวพันทิวา  เทีย่งสมพงษ์ ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ
3. นายสนิท  โสมายัง ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสด์ิ

ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
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หัวหน้าสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ



อ าเภอสามพราน

9. สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองใหม่
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางช้างใต้
2. นายพิชิตพล  สิงห์ทองหอม ครูโรงเรียนวัดบางช้างใต้
3. นางสาวปริณี  จูดมาก ครูโรงเรียนวัดบางช้างใต้

10. สนามสอบโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชปูถัมภ์
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
2. นายอนุรักษ์  เหลืองวิไล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
3. นายกรศิลป์  เก่งเขตรกิจ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

11. สนามสอบโรงเรียนวัดบางชา้งใต้
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม
2. นายธนชัย  อินทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม
3. นางสาวจุรีรัตน์  เล็กจินดา ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม

12. สนามสอบโรงเรียนวัดปรีดาราม
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองใหม่
2. นางสาวกันตาณัท  โตเลิศ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่
3. นายนาวิน  ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหม่

13. สนามสอบโรงเรียนวัดไร่ขงิ (สุนทรอุทิศ)
1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์
2. นางสาวนวลผจง  ภูพ่งศ์พันธุ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
3. นายธิรพงษ์  มีแก้ว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

14. สนามสอบโรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
2. นางกริด  อินทร์ภูเบศก์ ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
3. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม

/ หัวหน้าสนามสอบ...

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
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หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ



อ าเภอนครชัยศรี

1. สนามสอบโรงเรียนวัดโคกพระเจดยี์

ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง
ครูโรงเรียนวัดศีรษะทอง

2. สนามสอบโรงเรียนวัดบางพระ
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนราภิรมย์
2. นายวินัย  ค านวลศิลป์ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์
3. นางสดใส  ประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์

3. สนามสอบโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
2. นางสาวอนงค์  ทิมหอม ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
3. นางสาวเมทินี  สระทองมา ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

4. สนามสอบโรงเรียนวัดศีรษะทอง
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
2. นางจันทิมา  เรือนแก้ว ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
3. นายปิโยรส  ปูเ่ถา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม

5. สนามสอบโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางพระ
2. นายสาธิต  ยันตรีสิงห์ ครูโรงเรียนวัดบางพระ
3. นางฐานิต  สาระเนตร ครูโรงเรียนวัดบางพระ

/ อ าเภอบางเลน...

ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

5

หัวหน้าสนามสอบและตวัแทนศูนย์สอบ
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และมธัยมศึกษาปีที ่3

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศีรษะทอง หัวหน้าสนามสอบ
2. นางสาววาสนา  ปิน่ตบแต่ง ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

3. นายธีรศักด์ิ  มหาสุข

ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ



อ าเภอบางเลน

6. สนามสอบโรงเรียนบ้านประตนู้ าพระพิมล
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดเกาะแรต
2. นายวิชัย  บ ารุงวุธ ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต
3. นางสาวศิริพร  วงค์ตา ครูโรงเรียนตลาดเกาะแรต

7. สนามสอบโรงเรียนวัดนราภิรมย์

ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

8. สนามสอบโรงเรียนตลาดเกาะแรต

ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
ครูโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย

9. สนามสอบโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล

ครูโรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล
ครูโรงเรียนบ้านประตูน้ าพระพิมล

10. สนามสอบโรงเรียนวัดโพธิ์

ครูโรงเรียนวัดลานคา
ครูโรงเรียนวัดลานคา

11. สนามสอบโรงเรียนวัดลานคา

ครูโรงเรียนวัดโพธิ์
ครูโรงเรียนวัดโพธิ์

     /อ าเภอพุทธมณฑล...

3. นางสาวภิดาวรรณ  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ตัวแทนศูนย์สอบ

2. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์ ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นายวรวิทย์  ต้ันเหลียง ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานคา หัวหน้าสนามสอบ
2. นางสาวนวลจันทร์  โพธิช์ัย

หัวหน้าสนามสอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางธัญรดี  บัวบาน ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโพธิ์

หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ หัวหน้าสนามสอบ

2. นายยงยุทธ์  อินทฟักษ์ ตัวแทนศูนย์สอบ

2. นางเพ็ญประภา  พูพะเนียด ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางพัทธนันท์  ล้ีไพบูลย์ ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงลาดสวาย หัวหน้าสนามสอบ
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2. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์ ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นายนวทัศน์  ศรีกระจ่าง ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ



อ าเภอพุทธมณฑล

12. สนามสอบโรงเรียนวัดมะเกลือ
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองโยง

ครูโรงเรียนบ้านคลองโยง
ครูโรงเรียนบ้านคลองโยง

13. สนามสอบวิทยาลัยนาฏศิลป
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม

ครูโรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม
ครูโรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม

14. สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองโยง
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ

ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ
ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ

อ าเภอสามพราน

15. สนามสอบโรงเรียนบ้านกระทุม่ล้ม (ม.3)
1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป

ครูวิทยาลัยนาฏศิลป
ครูวิทยาลัยนาฏศิลป

16. สนามสอบโรงเรียนวัดจินดาราม

ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย
ครูโรงเรียนวัดดอนหวาย

2. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย ตัวแทนศูนย์สอบ
1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย

หัวหน้าสนามสอบ
2. นางสาวปิยวรรณ  โพธิเ์งิน

หัวหน้าสนามสอบ

2. นายณัฐวุฒิ  พุม่ถาวร ตัวแทนศูนย์สอบ

3. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์ ตัวแทนศูนย์สอบ

3. นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ ตัวแทนศูนย์สอบ
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ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางสาวมานิตา  ลาโภดม ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
2. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางสาวสุวรรณา  ชูชัย ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ

หัวหน้าสนามสอบ
2. นางจันทร์ฉาย  ศรีแสง ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางเพลินใจ  พันธุบ์ุญเกิด

/ 17. สนามสอบโรงเรียนวัดดอนหวาย...



17. สนามสอบโรงเรียนวัดดอนหวาย

ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด
ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

18. สนามสอบโรงเรียนวัดท่าพูด

ครูโรงเรียนวัดจินดาราม
ครูโรงเรียนวัดจินดาราม

19. สนามสอบโรงเรียนวัดหอมเกร็ด

3. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด

หัวหน้าสนามสอบมหีน้าทีด่งัน้ี
1. ด าเนินงานบริหารจัดการสนามสอบทัง้ก่อนสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบ

การจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ก ากับ ติดตาม ดูแลให้กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ ด าเนินการจัดสอบเป็นไปตามระเบียบ

ของการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทัง้กระบวนการและเอกสารการจัดสอบ
3. ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทน ค่าพาหนะ การจัดสอบ แก่ผู้เกี่ยวข้องในสนามสอบ ตามทีศู่นย์สอบ

จัดสรรตามระเบียบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่าย
จัดส่งศูนย์สอบ

ตวัแทนศูนย์สอบมหีน้าทีด่งัน้ี
1. ด าเนินการรับ-ส่ง ข้อสอบและกระดาษค าตอบ มอบให้กับหัวหน้าสนามสอบและศูนย์สอบ ดังนี้
   1.1 วันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 รับข้อสอบ-กระดาษ

ค าตอบและงบประมาณการจัดสอบเวลา 06.00 น. - 07.00 น. และจัดส่งกระดาษค าตอบพร้อมเอกสารการสอบ  
เอกสารการเงิน เวลา 16.30 น. - 18.00 น. ณ ศูนย์สอบส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  
อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

   1.2 วันที ่ 2 กุมภาพันธ์  2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 รับข้อทดสอบ - กระดาษค าตอบ 
เวลา 06.00 น. - 07.00 น.  และจัดส่งกระดาษค าตอบพร้อมเอกสารการสอบ เอกสารการเงิน เวลา 14.00 น.  - 
15.30 น. ณ ศูนย์สอบส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจินดาราม หัวหน้าสนามสอบ
2. นายวุฒิพันธ์  สามงามจันทร์

/ 2. ดูแลการด าเนินการจัดสอบ...

ตัวแทนศูนย์สอบ
รอง ผอ. โรงเรียนวัดท่าพูด

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าพูด หัวหน้าสนามสอบ
ตัวแทนศูนย์สอบ2. นายเสรี  สุขถาวร

2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม ตัวแทนศูนย์สอบ
3. นางสาวธิดาณัฐ  สายสุนทร

3. นายจักรกฤษณ์  อมรมงคลศิริ ตัวแทนศูนย์สอบ

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหอมเกร็ด หัวหน้าสนามสอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ

ตัวแทนศูนย์สอบ
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2. ดูแลการด าเนินการจัดสอบของสนามสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ทัง้นี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ส่ัง ณ วันที่  19  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2562

          (นายสมหมาย  เทียนสมใจ)
   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

  ประธานศูนย์สอบ
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เป็นศูนย์สอบท าหน้าทีก่ าหนดสนามสอบ ประสาน ก ากับ ติดตาม และด าเนินการจัดสอบของทุกสนามสอบให้เป็นไปตาม

/ 3. สนามสอบโรงเรียนวัดไทร...


