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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ที่ 17 / 2558 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O - NET ปีการศึกษา 2557 

.......................................................... 
        ด้วย สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 2 รับผิดชอบจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
ศูนย์ประสานการสอบที่ 3  สหวิทยาเขตรัชโยธนิ ด าเนนิการจดัสอบ ในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้น เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที ่ 27 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตัง้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนา้ที่ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการแม่ข่ายประสานการสอบโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา                     
     1. นายเลิศศิลป ์ รัตนมุสิก  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา      ประธานกรรมการ                
     2. นายรัตนะ  บัวรา  รองผู้อ านวยการโรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการ 
     3. ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร ์รัตนวิชัย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4. นายโกวิท  มาตย์สาล ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     5. นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     6. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการสนามสอบ    ประกอบด้วย 
     2.1 สนามสอบโรงเรียนหอวัง  ประกอบด้วย 
           1. นางสมคิด  ลอยฟ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           2. นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์ ครูโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           4. นางพรทิพย ์  ปกินะโม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  2      
           5. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           6. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           7. นางสาวนัดธดิา  นวลศรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           8. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน       ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           9. นางสาวกชพร  อารัชกุล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           10. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           11. นางสาวศศิธร  นานไธสง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           12. นางปราณ ี  วีระหงส์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           13. นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           14. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           15. นางสาวยุวด ี  เสือใหญ่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
           16. นางสาวทิพรสย ์   ระโหฐาน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
           17. นางสาววิจิตรา รอดหยู    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           18. นายประชาธปิ  ใจกล้า     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           19. นายสุริวิพัฒน ์ ปะวะเค   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
           20. นางสาวสุภาวดี   สอาดดิษฐ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
           21. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 11    
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 22. นางสาวเมษา    แสงตรง   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 11    
 23. นายมาโนชญ ์    มูลทรัพย์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 12    
 24. นางสาวสุพัตรา   ศิริพัฒน ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 12 
 25. นางสาวนิ่มนวล   เกตุจันทร์   ครูโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 13    
 26. ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์   ช านาญฤทธิ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 13    

    2.2 สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  ประกอบด้วย 
           1. นายสุภวัชร          ชาติการุณ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           2. นางสาววิชุดา          บุญเทียม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นายถาวร               แซ่อ้ึง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           4. นายสมชาย             คงเสน่ห ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           5. นายเลิศชัย         เกตุพิทยา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           6. นายธนวทิย ์         วิกระยิน  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           7. นางสาวนนัทิดา        ทวีโชคมีทรัพย ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           8. นางสาวจุฑารัตน์       อนันต์               ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 

     2.3  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประกอบด้วย 
           1. นายเลิศศิลป ์  รัตนมุสิก       ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ประธานสนามสอบ  
           2. นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการกลาง 
           3. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           4. นางสาวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยา           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           5. นางสาวจารนุิภา ภู่สวัสดิ ์         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
 6. นางจิราภรณ ์  วราชุน         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           7. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง   
           8. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการการเงิน  
           9. นายอ านาจ  สิงห์ทอง         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ    
           10. นายธานนิทร ์  รมยศิริไทย ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ                      
           11. นางสาววิไลพร จอมพล         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    กรรมการรักษาข้อสอบ                                      
           12. นางสาวสุพิณยา วาปีกัง         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการรักษาข้อสอบ 
           13. นายเกตุ  โพธิ์น้อย         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ผู้สังเกตการณ์                                                                                
           14. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ผู้สังเกตการณ์                                                                                     
           15. นางสาวชญาน ี วจนะศิริ         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ผู้สังเกตการณ์                                                                                 
 16. นางเสวิกา  เอ้ือพอพล          ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   พยาบาล 
           17. นายธวัช  สังขพงษ ์        พนักงานขับรถ      พนักงานขับรถ 
           18. นายสมทรง  ศุขะเนตร นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           19. นายวิเชียร  สังขพงษ ์        นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           20. นายวีระชัย  น้ าพระหัส นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           21. นางเพ็ญศรี  การเที่ยง  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 
           22. นายอธิวัฒน ์  สินบุตร  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 
           23. นายกฤษณะพล   คชสิทธิ ์  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
           24. นางสาวเบญจมาศ   จักษุศร ี  ครูโรงเรียนหอวัง             กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
           25. นางสาวภทัร์สิร ิ งามวิเชียร ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
           26. นายวิภู    ฝาเรือนดี ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
           27. นายวจนะการ    ดีบุตร  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
           28. นางสาวธัญญลักษณ์   ชะริโต  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
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           29. นางปานรดา   ชัยชญานนัท ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
           30. นายทวีศักดิ์  สุขีโมกข์  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
           31. นายสุรพร    สุวานโิช  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
           32. นางสาวณัฐณิชา   ติยะศาศวัต ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
           33. นายนันทชัย    กลิ่นฟุ้ง  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
           34. นางสาวคณิศร   ธีระวิทย ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
           35. นายธเนษฐ    ชวาลสันตต ิ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
           36. นางสาวพัชรินทร์   พรหมสุข  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
           37. นางสาวกลัยา  สุนทราจารย ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
           38. นางสาวกลัยาณ ี ชุ่มชื่น  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
           39. นายโชคอนนัต์   จึงเจริญรัตน์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
           40. นางสาวสุธินาถ ช่วยประสม ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
           41. นางสาวทิพวรรณ   พวงมาลัย ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
           42. นางสาวธนสร   จันทเขต  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
           43. นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิค ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 
           44. นางสาวจิราพร   พลายแก้ว ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 
           45. นางปิยนาถ    พัฒน์ศรีอโนทยั ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 13 (224) 
           46. นางจันทรา    เหรียญทอง ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 13 (224) 
           47. นางพวงแก้ว    ปานพรหมินทร์ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (223) 
           48. นางวรรณด ี    น้อยเพ็ง  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (223) 

49. นางสุรภี    จาตุรงคกุล ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (232) 
50. นางสุภาภรณ ์  จันทร์สุข  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (232) 
51. นายศุภกิจ    ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 16 (233) 
52. นางสาววีรนุช   จันดาวงษ ์ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 16 (233) 
53. นายจุฑาธร    สุขศาลา  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 17 (234) 
54. นางลัดดา    ค้ าช ู  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 17 (234) 

3.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย   
     3.1 ว่าที่ พ.ต.ฐณบดนิทร์   รัตนวิชัย        รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานกรรมการ     
     3.2 นางสาวนาตยา        นะวะมะวัฒน ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา        กรรมการ                                                          
     3.3 นายธานนิทร์        รมยศิริไทย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา        กรรมการ 
     3.4 นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา             กรรมการและเลขานกุาร 

หน้าที่  จัดซื้อ จัดจา้งตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ   ประกอบด้วย   
     4.1 นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานกรรมการ     
     4.2 นายประชาธปิ   ใจกล้า     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ                                                          
     4.3 นางสมคิด   ลอยฟ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.4 นางสาวชญานี   วจนะศิริ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.5 นางสาวฉววีรรณ   แสงสุรีกุลกิจ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.6 นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.7 ครูที่ปรึกษาที่ดูแลห้องที่ใช้ในการสอบทุกทา่น      กรรมการ 
     4.8 นักการภารโรงทุกคน      นักการภารโรง     กรรมการ 
 
 



4 
หน้าที่   1. ก ากับดูแลการจัดห้องสอบและห้องศูนย์เรียนรวม  ท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ     
       2. หลังเลิกเรียนวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ให้ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2-2/6, ม.3/1-3/10,  ม.4/11 และ ม.6/7  
               ดูแลการจัดห้องสอบโดยจัดโต๊ะเก้าอี้ ห้องละ 30 ชดุ แบ่งเป็น  5  แถว ๆ ละ 6 ทีน่ั่ง โตะ๊เก้าอี้ที่เหลือวางซ้อนอย่าง 
               เป็นระเบียบไว้หลังห้องเรียน พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อย    
      
        ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหนา้ที่ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐาน  (O - NET)   
และแนวปฏิบัติการจัดสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเคร่งครัด 
 
                                            สั่ง  ณ  วันที ่ 19  มกราคม  พ.ศ.  2558 
 
 

                                                                                      
                                                                              (นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก)  
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 
                                                             
 
 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ตารางแสดงรายละเอียดห้องสอบ  O-NET 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 

ห้องสอบที ่ หมายเลขห้อง อาคาร ชั้น 
1 333 3 3 
2 334 3 3 
3 335 3 3 
4 336 3 3 
5 341 3 4 
6 342 3 4 
7 343 3 4 
8 344 3 4 
9 345 3 4 
10 346 3 4 
11 347 3 4 
12 348 3 4 
13 224 2 2 
14 223 2 2 
15 232 2 3 
16 233 2 3 
17 234 2 3 

 


