
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

ที่ 25/ 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ LAS ปีการศึกษา 2557 

.......................................................... 
ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2     ก าหนดการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2557  โดยก าหนดสอบ NT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ LAS 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ในวันที่  18 – 19 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  ทั้งนี้   ศูนย์ประสานการสอบรัชโยธินซึ่งมีโรงเรียน
หอวังเป็นประธานศูนย์สอบ  ได้ประสานการด าเนินงานจัดสอบโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชโยธิน ตามแนวปฏิบัติของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จัดสอบ ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการอ านวยการสอบสนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประกอบด้วย 

       1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
       1.2 นายรัตนะ  บัวรา  รองประธานกรรมการ 
       1.3 ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์   รัตนวิชัย  กรรมการ 
       1.4 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
       1.5 นายเผด็จ  อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
    หน้าที่ อ านวยความสะดวก วางแผนและดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

      2.  คณะกรรมการกลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา   ประกอบด้วย 
       2.1 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
       2.2 นางขวัญตา ปฏิเวธวิทูร  รองประธานกรรมการ 
       2.3 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
       2.4 นางจิราภรณ์          วราชุน  กรรมการ 
       2.5 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
       2.6 นางสาวชญานี วจนะศิริ  กรรมการ 
       2.7 นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
       2.8 นางสุวิมล ชุมสาย ณ อยุธยา     กรรมการ 
       2.9 นางสาวกนกภรณ์ กุลสลานุภาพ  กรรมการ 
       2.10 นางสาวพูนศรี สร้อยเสน  กรรมการส ารอง 
       2.11 นางสาวอุบล บุญชู  กรรมการส ารอง 
       2.12 นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์  กรรมการส ารอง 
       2.13 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์  กรรมการส ารอง 
       2.14 นายอ านาจ สิงห์ทอง  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
       2.15 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
       2.16 นางสาวสุพิณยา      วาปีกัง  กรรมการรักษาข้อสอบ 
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       2.17 นางสาววิไลพร        จอมพล  กรรมการรักษาข้อสอบ 
       2.18 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
       2.19 นางสาวจารุนิภา      ภู่สวัสดิ์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     หน้าที่ ประสานการด าเนินงานจัดสอบระหว่างสนามสอบกับศูนย์ประสานการสอบและส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 2  รับ - ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ 
จัดสอบ  ก ากับการสอบแทนในกรณีกรรมการก ากับการสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 

3. คณะกรรมการฝ่ายจัดบริการและสถานที่ ประกอบด้วย 
      3.1 นายโกวิท มาตย์สาลี  ประธานกรรมการ 
      3.2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
      3.3 นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
      3.4 นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการ  
      3.5 นางมาลิน จันทร์แสง  กรรมการ 
      3.6 นางสาวชญานี วจนศิริ  กรรมการ  
      3.7 นายนวเรศ เสนคุ้ม  กรรมการ 
      3.8 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล  กรรมการ    
      3.9 ครูที่ปรึกษาที่ดูแลห้องที่ใช้ในการสอบทุกท่าน  กรรมการ 
      3.10 นายวิเชียร สังขพงษ์  กรรมการ 
      3.11 นายสมทรง ศุขะเนตร  กรรมการ 
      3.12 นายวีระชัย น้ าพระหัส  กรรมการ 
      3.13 นายสมคิด สง่างาม  กรรมการ 
      3.14 นายเผด็จ กลิ่นปาน  กรรมการ 
      3.15 นายธวัช สังขพงษ์  กรรมการ 
      3.16 นายทรงพรต เชื้อภักดี  กรรมการและเลขานุการ 
      3.17 นายประชาธิป ใจกลา้  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที่  1. จัดยานพาหนะเพ่ือรับข้อสอบและกระดาษค าตอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงพิมพ์คุรุสภา 

ลาดพร้าว และส่งกระดาษค าตอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงเรียนบางกะปิ 
          2. จัดยานพาหนะรับ-ส่งกรรมการคุมสอบไปโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญและโรงเรียนหอวัง ในวันที่  

18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
          3. ก ากับดูแลการจัดห้องสอบและห้องศูนย์เรียนรวม ท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ 
          4. หลังเลิกเรียนวันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1-1/10, ม.2/1-2/10,          

ม.4/2, ม.4/4-4/6, ม.4/9-4/10 ดูแลการจัดห้องสอบ โดยจัดโต๊ะเก้าอ้ีห้องละ 35 ชุด แบ่งเป็น 5 แถว ๆ ละ 7 ที่นั่ง          
โต๊ะ เก้าอ้ีที่เหลือวางซ้อนอย่างเป็นระเบียบไว้หลังห้อง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อย   
          4.  คณะกรรมการก ากับการสอบ  ประกอบด้วย 
                 4.1  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  
การสอบ NT  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    
1 นางสมคิด ลอยฟ้า ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 1 (171) 
2 นายคเน ดุภะสกุล ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 1 (171) 
3 นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 2 (172) 
4 นายวิจิตร ณัฏฐการณิก ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 2 (172) 
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5 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 3 (173) 
6 นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 3 (173) 
7 นางสาวสุภาพร งาเฉลา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 4 (174) 
8 นางสาวอุไรวรรณ สีหบุตร ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 4 (174) 
9 นางพรทิพย์ ปกินะโม ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 5 (175) 
10 นายศุภกิตติ์ คงนุ่น ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 5 (175) 
11 นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 6 (176) 
12 นายอดิพงษ์ ผะเดียงฉันท์ ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 6 (176) 
13 นายทรงพรต เชื้อภักดี ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 7 (166) 
14 นางสาวมยุรา ภารประดิษฐ์ ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 7 (166) 
15 นางสาวนัดธิดา นวลศรี ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 8 (165) 
16 นางสาวนัฏฐิกา สุโน ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 8 (165) 
17 นางสาวกชพร อารัชกุล ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 9 (164) 
18 นางเกษณี สินธนา ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 9 (164) 
19 นางสาวรัตนานสุรณ ์ ครองศักดิ์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 (163) 
20 นายทินกร วัฒนสุข ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 10 (163) 
21 นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 11 (162) 
22 นางศิริลักษณ์ พรหมจินดา ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 11 (162) 
23 นางสาวนิ่มนวล เกตุจันทร์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 12 (161) 
24 นางสาวชยพัทธ์ ค าสมัย ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 12 (161) 
25 ว่าท่ี ร.ต.อภิลักษณ ์ ช านาญฤทธิ์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 13 (153) 
26 นายธีรนันท์ ศรีไชยวาน ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 13 (153) 
27 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 14 (154) 
28 

      
นางสุภาภรณ ์
 

จันทร์สุข 
 

ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
 

กรรมการคุมสอบห้อง 14 (154) 
 

การสอบ LAS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
1 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 1 (222) 
2 นายชัยพร มิตรพิทักษ์ ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 1 (222) 
3 นางวาสนา ไชยยงยศ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 2 (223) 
4 นางสาววรรณิดา ธนสินปิติวัชร ์ ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 2 (223) 
5 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 3 (224) 
6 นายเพ่ิมเสียง อัคฮาด ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 3 (224) 
7 นางศิริลักษณ์ ประจ าแท่น ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 4 (234) 
8 นายพิจิตร โตวรรณ ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 4 (234) 
9 นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 5 (233) 
10 นางวลีรัตน์ สิทธิผกาผล ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 5 (233) 
11 นายมโนธรรม ทองมหา ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 6 (232) 
12 นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข ครู ร.ร.หอวัง กรรมการคุมสอบห้อง 6 (232) 
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13 นางสาวสตรีรัตน์ เจนนพกาญจน์ ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 7 (241) 
14 นายส าเริง  เกราะสุวรรณสุข ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 7 (241) 
15 นายวิรัตน์ เปลี่ยมไธสง ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 8 (242) 
16 นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 8 (242) 
17 นางดวงเดือน คงสุข ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 9 (243) 
18 นายรุ่งเรือง พงษ์จันทรโอ ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ กรรมการคุมสอบห้อง 9 (243) 
19 นางอุทัยวรรณ งามเอก ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 (244) 
20 
21 
22 
23 
24 

นายธนารัตน์ 
นางปราณี 
นางสาวกงัสดาน 
นางมาลิน 
นายศุภกิจ 

คงชู 
วีระหงส์ 
สุทธิรัตน์ 
จันทร์แสง 
ศรีวงศ์ชัย 

ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 
ครู ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ครู ร.ร.จันทร์หุ่นบ าเพ็ญ 

กรรมการคุมสอบห้อง 10 (244) 
กรรมการคุมสอบห้อง 11 (151) 
กรรมการคุมสอบห้อง 11 (151) 
กรรมการคุมสอบห้อง 12 (152) 
กรรมการคุมสอบห้อง 12 (152) 

                   4.2  สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ   
4.2.1 นายเลิศชัย เกตุพิทยา 
4.2.2 นางสาวนาถพร มูลจันทร์ 
4.2.3 นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม 
4.2.4 นายถาวร แซ่อ้ึง 
4.2.5 นายสมชาย คงเสน่ห์ 
4.2.6 นายธนวิทย์ วิกระยิน 
4.2.7 นางสาวเมษา แสงตรง 
4.2.8 นางสาวศศิธร นานไธสง 
4.2.9 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ 
4.2.10 นางสาวจุฑารัตน์ อนันต์ 

                    4.3  สนามสอบโรงเรียนหอวัง 
4.3.1 นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ 
4.3.2 นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค 
4.3.3 นายประชาธิป ใจกล้า 
4.3.4 นายกีรติ ศุภภัคว์รุจา 
4.3.5 นางสาวฐิตินรี มงกุฏสุวรรณ 
4.3.6 นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
4.3.7 นางสาวยุวดี เสือใหญ่ 
4.3.8 นายสุภวัชร ชาติการุณ 
4.3.9 นางสาววิจิตรา รอดหยู 

 4.3.10 นายเรวัตต์ นกสว่าง 
 4.3.11 นางสาวปิยภัทร เรืองโรจน์ 
 4.3.12 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์
 4.3.13 
 4.3.14 
 4.3.15 

นางสาวฮาดีหม๊ะ 
นางสาววิชุดา 
นายนิพนธ์ 

แวดะสง 
บุญเทียม 
แสงทอง 
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4.3.16 นางสาวสุพัตรา ศิริพัฒน์ 
 

            หน้าที่  คุมสอบ NT  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ LAS  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ทางราชการและคู่มือการจัดสอบ ตรวจการฝนรหัสต่างๆ และจัดเรียงกระดาษค าตอบให้ครบถ้วนและถูกต้องตรง 
กับใบลงชื่อเข้าสอบ 
           5. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ประกอบด้วย 
               5.1  นางอุราวรรณ                    ตั้งโสภณ  ประธานกรรมการ 
               5.2  นางสาวพรพรรณ เจริญพิบูล  รองประธานกรรมการ 
               5.3  นางมาลิน จันทร์แสง  กรรมการ 
               5.4  นางสาวชญานี วจนะศิริ  กรรมการ 
               5.5  นายอ านาจ สิงห์ทอง  กรรมการ 
               5.6  นายพลวิเดช ดนัยดุริยะ  กรรมการ 
               5.7  นางสาวเมษา แสงตรง  กรรมการ 
               5.8  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ       กรรมการ 
               5.9 ครูผู้สอนหรอืครูที่ได้รับมอบหมายในการทบทวนบทเรียนในการสอบ  กรรมการ 
               5.10 นางสาววันทนา      กิติทรัพย์กาญจนา           กรรมการและเลขานุการ 
          หน้าที่ เตรียมความพร้อมของนักเรียนในเรื่องการแสดงหลักฐานการเข้าสอบ  อุปกรณ์  การฝนรหัส รูปแบบ
ข้อสอบ กระดาษค าตอบ การท าข้อสอบ  และการทบทวนเนื้อหาในการสอบ  

         6. คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
              6.1 นายเกตุ  โพธิ์น้อย  ประธานกรรมการ 
           หน้าที่ ก ากับเวลาให้เป็นไปตามตารางสอบ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ 

        7. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
              7.1 นางเสวิกา             เอ้ือพอพล  ประธานกรรมการ 
              7.2 นางสาวเนาวรัตน์      ลักษณาการ  กรรมการ 
           หน้าที่ ให้บริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบ 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการตามค าสั่งปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบโดยเคร่งครัด 
 
                                            สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
 
                                                                                                                                                                                                         

                                                                             
                                                                     (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)  
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 


