
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่ 26 / 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 

…………………………………………. 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนใช้ข้อสอบกลางในการตัดสินผลการเรียน
ปลายภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนปลายภาคส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในรายวิชาพ้ืนฐาน 5 กลุ่ม
สาระฯหลัก โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนด าเนินการสอบในวันพฤหัสบดีที ่ 12  กุมภาพันธ์ 2558   ดั้งนั้น   เพ่ือให้การด าเนิน 
งานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที ่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่  27 (1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   
  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

 1.1 นายเลิศศิลป์   รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายรัตนะ         บัวรา   รองประธานกรรมการ   
 1.3 ว่าที่พ.ต.ฐณบดินทร์        รัตนวิชัย  กรรมการ 
 1.4 นายโกวิท   มาตย์สาลี  กรรมการ 
 1.5 นายเผด็จ                    อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที ่ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบด้วย 
  2.1 นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
  2.4 นางสาวชญานี วจนะศิริ  กรรมการ  
  2.5 นางสาวกชพร อารัชกุล  กรรมการ  
  2.6 นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์  กรรมการ  
  2.7 นางสาวกนกภรณ์ กุสสลานุภาพ  กรรมการ  
  2.8 นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ ์  กรรมการ 
  2.9 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
  2.10 นางสาวสุพิณยา วาปีกัง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที ่ จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์การสอบ รับ-จ่ายข้อสอบ ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ 

3.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 

ห้องสอบที่ นักเรียนชั้น เลขที่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
1 (171) ม.1/1 1-36 35 นายประสพสุข   

นายวิรัตน์   
ศรีวันนู 
เปลี่ยมไธสง 

2 (172) ม.1/1 
ม.1/2 

37-51 
1-20 

15 
20 

นายกิตติคุณ        
นายอุดม   

จันทะโมคา  
จิรกิตตยากร 
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ห้องสอบที่ นักเรียนชั้น เลขที่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
3 (173) ม.1/2 

ม.1/3 
21-50 
1-5 

30 
5 

นางสาวนิ่มนวล   
นางสาวสุภาพร   

เกตุจันทร์ 
งาเฉลา 

4 (174) ม.1/3 
 

6-40 
 

35 
 

นางสาวอริสา   
นางสาวอ าภาพร   

บุตรดามา 
วงษ์ขันธ์ 

5 (175) ม.1/3 
ม.1/4 

41-50 
1-26 

10 
25 

นางสาวรัตนานุสรณ์   
นางวันทนา 

ครองศักดิ์ 
แดงประเสริฐกุล 

6 (176) ม.1/4 
ม.1/5 

27-49 
1-13 

23 
12 

นายสุวิทวัส   
ว่าที่ ร.ท.บุรินทร์ 

หิรัญสินสุนทร 
ตั้งโสภณ 

7 (166) ม.1/5 
 

14-48 
 

35 
 

ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์  
นางสาวปฏิมา   

ช านาญฤทธิ์    
อัมพะเศวต 

8 (165) ม.1/5 
ม.1/6 

49-50 
1-33 

2 
33 

นางสุวิมล   
นางดวงเดือน 

ชุมสาย ณ อยุธยา 
คงสุข 

9 (164) ม.1/6 
ม.1/7 

34-50 
1-18 

17 
18 

นายสุภวัชร          
นางพัชรินทร์   

ชาติการุณ 
จันทร์ประเสริฐ 

10 (163) ม.1/7 
ม.1/8 

19-49 
1-5 

30 
5 

นายทองฉัตร   
นายนวเรศ   

ไรนุ่น 
เสนคุ้ม 

11 (162) ม.1/8 
 

6-41 
 

35 
 

นางสาวพรพรรณ      
นางสาวรัชกุล   

เจริญพิบูล 
แสนปัญญา 

12 (161) ม.1/8 
ม.1/9 

42-50 
1-26 

9 
26 

นางสาวนาถพร   
นางนฤมล   

มูลจันทร์ 
มุสิเกตุ 

13 (153) ม.1/9 
ม.1/10 

27-50 
1-11 

24 
11 

นางธนวรรณ 
นางยุพดี   

โสดา 
บุญบงการ 

14 (154) ม.1/10 
 

12-30 
 

19 
 

นายนิพนธ์           
นางอุทัยวรรณ   

แสงทอง     
งามเอก 

 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 

ห้องสอบที่ นักเรียนชั้น เลขที่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
1 (222) ม.2/1 

 
1-37 

 
35 
 

นางสาวยุวดี    
นางสาวศากุน   

เสือใหญ่ 
เทียนทอง 

2 (223) ม.2/1 
ม.2/2 

38-50 
2-23 

13 
22 

นางสาวทิพรสย์   
นางอุราวรรณ 

ระโหฐาน 
ตั้งโสภณ 

3 (224) ม.2/2 
ม.2/3 

24-50 
1-10 

26 
9 

นางสาวณัฐณิชา   
นางจิราภรณ์ 

บุญเกตุ 
วราชุน 

4 (234) ม.2/3 
 

11-45 
 

35 
 

นางสาววิจิตรา   
นางประชุมพร   

รอดหยู    
จันทรคีรี 

5 (233) ม.2/3 
ม.2/4 

46-50 
1-30 

5 
30 

นายธนวิทย์   
นายประชาธิป 

วิกระยิน 
ใจกล้า 

6 (232) ม.2/4 
ม.2/5 

31-48 
1-17 

18 
17 

นายสุริวิพัฒน์          
นายทรงพรต   

ปะวะเค 
เชื้อภักดี 



 3 
ห้องสอบที่ นักเรียนชั้น เลขที่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
7 (241) ม.2/5 

ม.2/6 
18-49 
1-3 

32 
3 

นางสาวสุภาวดี   
นางสาวพูนศรี   

สอาดดิษฐ์ 
สร้อยเสน 

8 (242) ม.2/6 
 

4-38 
 

35 
 

นางสาวนันทิดา   
นางสาวยุรี   

ทวีโชคมีทรัพย์ 
ปิยะตันติ 

9 (243) ม.2/6 
ม.2/7 

39-49 
1-24 

11 
24 

นางสาวจุฑารัตน์   
นางศิริลักษณ์ 

อนันต์ 
ประจ าแท่น 

10 (244) ม.2/7 
ม.2/8 

25-50 
1-9 

26 
9 

นางสาวทารินทร์   
นางสาวฐิตินรี 

นาคสร้อย 
มงกุฏสุวรรณ 

11 (151) ม.2/8 
 

10-44 
 

35 
 

นายพีรพงษ์         
นายเลิศชัย   

ดาระกะมาศ    
เกตุพิทยา 

12 (152) ม.2/8 
ม.2/9 

45-51 
1-28 

7 
28 

นายสุรพล   
นางสาวสิวล ี

กาญจนเวโรจน์ 
บุญวัฒน์ 

13 (332) ม.2/9 
ม.2/10 

29-51 
1-12 

23 
12 

นางสาวเมษา          
นางสาวสุพัตรา   

แสงตรง 
ศิริพัฒน์ 

14 (337) ม.2/10 
 

13-30 
 

17 
 

นายมาโนชญ์   
นางสมคิด   

มูลทรัพย์ 
ลอยฟ้า 

 

หน้าที ่ก ากับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ..ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับห้องสอบ 
พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลไม่ให้นักเรียนทุจริตในการสอบ 

                    4.  คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
       4.1 นายเกต ุ  โพธิ์น้อย            ประธานกรรมการ 
                          หน้าที่ ก ากับเวลาให้เป็นไปตามตารางสอบ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ 

  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นางเสวิกา  เอ้ือพอพล  ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาวเนาวรัตน์  ลักษณาการ  กรรมการ  
 หน้าที่ ให้บริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบ 

6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย  
 6.1 นางพวงเพ็ญ                เต๊ะขันหมาก                ประธานกรรมการ 
 6.2 นางธนวรรณ                โสดา                         รองประธานกรรมการ 
      6.3 นางสาวชญานี              วจนะศิริ                     กรรมการ 
      6.4 นายนวเรศ                  เสนคุ้ม                       กรรมการ  
      6.5 นางศรัญย์รัชต์              แก้ววิมล                     กรรมการ 
 6.6 นางสาวฉวีวรรณ            แสงสุรีย์กุลกิจ              กรรมการ 
 6.7 ครูที่ปรึกษาที่ดูแลห้องที่ใช้ในการสอบทุกท่าน         กรรรมการ  
 6.8 นักการภารโรงทุกคน                           กรรมการ 

      หน้าที่  หัวหน้าอาคาร หัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1 – 1/10, ม.2/1 – 2/10, ม.4/2,  
           ม.4/4 - 4/6, ม.4/9 – 4/10 ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบที่ห้องประจ าของนักเรียน  และหัวหน้าอาคารสถานที่ดูแล 
           นักการภารโรงจัดหอ้งสอบ ห้อง 332, 337 ตามรายละเอียดของเอกสารชี้แจงประกอบแนบท้ายค าสั่ง 
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     7.  คณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ ทาน และบันทึกข้อมูล   
      7.1 กรรมการตรวจกระดาษค าตอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียง 1 ค าตอบ 
           7.1.1 นายอ านาจ  สิงห์ทอง   ประธานกรรมการ 
           7.1.2 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  รองประธานกรรมการ 
           7.1.3 นางสาวมนัสภรณ์  แก้วตา   กรรมการ 
           7.1.4 นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
           7.1.5 นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา  กรรมการ 
           7.1.6 นางพรทิพย์  ปะกินะโม  กรรมการและเลขานุการ 
 

      7.2 กรรมการตรวจกระดาษค าตอบแบบอ่ืน ๆ  
               7.2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       7.2.1.1 นางณัฐนันท ์  รัมมะเดช  ประธานกรรมการ 
       7.2.1.2 นางสาวพราว  พาหอม   รองประธานกรรมการ 
       7.2.1.3 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
       7.2.1.4 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
       7.2.1.5 นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ 
       7.2.1.6 นางประชุมพร  จันทรคีรี  กรรมการ 
       7.2.1.7 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
       7.2.1.8 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
       7.2.1.9 นางสาววจิิตรา  รอดหยู   กรรมการ 
       7.2.1.10 นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
       7.2.1.11 นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการและเลขานุการ 
     7.2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       7.2.2.1 นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  ประธานกรรมการ 
       7.2.2.2 นายมโนธรรม  ทองมหา  รองประธานกรรมการ 
       7.2.2.3 นางนิตยา  มหาเปารยะ  กรรมการ 
       7.2.2.4 นายเกตุ  โพธิ์น้อย   กรรมการ 
       7.2.2.5 นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
       7.2.2.6 นางสาวยุร ี  ปิยะตันติ  กรรมการ 
       7.2.2.7 นายกิตติคุณ  จันทะโมคา  กรรมการ 
       7.2.2.8 นายมาโนชญ ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
       7.2.2.9 นายอุดม  จิรกิตตยากร  กรรมการ 
       7.2.2.10 นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
       7.2.2.11 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
       7.2.2.12 นางสาวนิ่มนวล  เกตุจันทร์  กรรมการ 
       7.2.2.13 นายสุริวิพัฒน ์  ปะวะเค   กรรมการ 
       7.2.2.14 ว่าที่ ร.ต.อภิลักณ ์ ช านาญฤทธิ์  กรรมการ 
       7.2.2.15 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
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      7.2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
       7.2.3.1 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  ประธานกรรมการ 
       7.2.3.2 นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   รองประธานกรรมการ               
                                     7.2.3.3 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
       7.2.3.4 นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
       7.2.3.5 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
       7.2.3.6 นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
       7.2.3.7 นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ  
       7.2.3.8 นางสาวณัฐณิชา  บุญเกตุ   กรรมการ 
       7.2.3.9 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
       7.2.3.10 นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ  
       7.2.3.11 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์  กรรมการ 
       7.2.3.12 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
       7.2.3.13 นางสาวนาถพร  มูลจันทร์  กรรมการ 
       7.2.3.14 นางสาววภิาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการและเลขานุการ 
     7.2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       7.2.4.1 นายสิริชัย  โชติกมณิย์  ประธานกรรมการ 
       7.2.4.2 นางสาวอุบล  บุญชู   รองประธานกรรมการ          
                                     7.2.4.3 นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
       7.2.4.4 นางพัชรินทร์  จันทร์ประเสริฐ  กรรมการ 
       7.2.4.5 นางวาสนา  ไชยยงยศ  กรรมการ 
       7.2.4.6 นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
       7.2.4.7 นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ   กรรมการ 
       7.2.4.8 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
       7.2.4.9 นายประสพสุข  ศรีวันนู   กรรมการ 
       7.2.4.10 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
       7.2.4.11 นางสาวสุภาวดี  สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
       7.2.4.12 นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
       7.2.4.13 นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการและเลขานุการ 
     7.2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       7.2.5.1 นางทัศนารี  อ่อนสุข   ประธานกรรมการ 
       7.2.5.2 นายปรัชญา  คณา   รองประธานกรรมการ                
                                     7.2.5.3 นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  กรรมการ 
       7.2.5.4 นางธนวรรณ  โสดา   กรรมการ 
       7.2.5.5 นางสาวปิยภัทร  เรืองโรจน์  กรรมการ 
       7.2.5.6 นางสาวรชักุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
       7.2.5.7 นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
       7.2.5.8 นางสาวสวิล ี  บุญวัฒน์   กรรมการ 
       7.2.5.9 นางสาวกัลยา  ออมสิน   กรรมการ 
       7.2.5.10 นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 
       7.2.5.11 นางสาวแรกรัก  บุญอยู่   กรรมการ 
       7.2.5.12 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
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       7.2.5.13 นางสาวฐิตินร ี  มงกุฏสุวรรณ  กรรมการ 
       7.2.5.14 นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต  กรรมการ 
       7.2.5.15 นายนิพนธ์  แสงทอง   กรรมการ 
       7.2.5.16 นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์   กรรมการ 
       7.2.5.17 นางสาววชิุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
       7.2.5.18 นางสาวอ าภาพร  วงษ์ขันธ์   กรรมการ 
       7.2.5.19 นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 
                         หน้าที่  1.วางแผนการตรวจกระดาษค าตอบ ให้เป็นไปตามแนวทาง และค าตอบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
     2. บันทึกข้อมูลผลการสอบเป็นรายข้อ และรายบุคคลในโปรแกรม Excel ตามแบบฟอร์มที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก าหนดให้ ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 
  
     8. คณะกรรมการรับ – ส่งแบบทดสอบและข้อมูลคะแนนผลการสอบ 
  8.1 นายพลวิเดช    ดนัยดุริยะ ประธานกรรมการ 
    8.2 นายสุริวิพัฒน์   ปะวะเค กรรมการ 

     หน้าที่   1. รับแบบทดสอบจากโรงพิมพ์คุรุสภา  ลาดพร้าว  ในอังคารที่  10  กุมภาพันธ์  2558  
เวลา 9.00 น. มาส่งที่โรงเรียน 

               2. รับแบบทดสอบและข้อมูลคะแนนผลการสอบจากโรงเรียนในวันศุกร์ที่  27  กุมภาพันธ์ 
2558  ไปส่งทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

 ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้การด าเนินงานสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
เกิดความยุติธรรมและท่ียงตรงมากที่สุด 

 
                         สั่ง  ณ  วนัที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558 
                                 
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                              

(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เอกสารประกอบค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาที่  26 /2558 
การจัดห้องสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 

 ………………………………………… 
 

 ในการจัดห้องสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
ใช้ห้องสอบ 28 ห้อง  การจัดห้องสอบให้จัดห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจัดที่นั่งในห้อง 5 แถวๆ ละ 7 ที่นั่ง โต๊ะเก้าอ้ีที่เหลือให้จัดไว้
หลังห้องเรียนให้เรียบร้อย จัดห้องสอบในวันพุธที ่  11  กุมภาพันธ์  2558 หลังเลิกเรียน  จัดที่ห้องโฮมรูม  มอบหัวหน้า
อาคาร  หัวหน้าระดับ และ ครูที่ปรึกษาดูแลการจัดห้องสอบให้เป็นไปตามผังและดูแลความสะอาดของห้องสอบได้แก่ห้องต่อไปนี้ 
 

171 172 173 174 175 176 
166 165 164 163 162 161 
151 152 153 154 222 223 
224 234 233 232 241 242 
243 244 332 337 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


