
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที่  391 / 2558 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดสอบ Pre O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 

…………………………………………. 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จำกกำรทดสอบระดับชำติ 
(O-NET)  ในกลุ่มสำระหลักมีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 เพือ่ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบ 
O-NET และโรงเรียนได้มีข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคล จดุเด่น จุดที่ต้องพัฒนำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และน ำไปใช้วำงแผน
พัฒนำต่อไป โดยร่วมมือกับทำงโรงเรียนด ำเนนิกำรสอบในวันพฤหัสบดทีี่ 21 มกรำคม พ.ศ.2559  ดั้งนั้น เพื่อให้กำรด ำเนิน 
งำนสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่  27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ดังน้ี   
  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

 1.1 นำยเลิศศิลป ์   รัตนมุสิก  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยรัตนะ         บัวรำ   กรรมกำร   
 1.3 นำยโกวิท   มำตย์สำล ี  กรรมกำร 
 1.4 นำยสันทัศน ์   น้อยเพ็ง  กรรมกำร 
 1.5 นำงสำวธัญญวรรณ  แจ่มจ ำรัส                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      หน้ำที ่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบด้วย 
  2.1 นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
  2.2 นำงขวัญตำ ปฎิเวธวิทูร  รองประธำนกรรมกำร 
  2.3 นำงบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 
  2.4 นำงสำวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
  2.5 นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำร 
  2.6  นำงสำววิชุดำ บุญเทียม  กรรมกำร 
  2.7 นำงสำวพัชรำ ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำร 
  2.8 นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  2.9 นำงสำววำสนำ จันทรำช  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       หน้ำที ่ จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์กำรสอบ รับ-จ่ำยข้อสอบ ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรฝ่ำย 
                 ต่ำง ๆ 
3.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   ประกอบด้วย 

ห้องสอบที ่ นักเรียนชัน้ เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
1 (341) ม.3/1 1-35 35 นำงสมคิด   

นำยประชำธิป   
ลอยฟ้ำ 
ใจกล้ำ 

2 (342) ม.3/1 
ม.3/2 

36-45 
1-25 

10 
25 

นำงสำวสุภำพร  
นำงสำวพรทิพย์  

งำเฉลำ  
ปกินะโม 
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ห้องสอบที ่ นักเรียนชัน้ เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
3 (343) ม.3/2 

ม.3/3 
26-47 
1-15 

22 
13 

นำงสำวนัดธิดำ 
นำงวันทนำ   

นวลศร ี
แดงประเสริฐกลุ 

4 (344) ม.3/3 
ม.3/4 

16-47 
1-4 

32 
3 

นำงสำวพูนศรี  
นำงสำวชญำนี   

สร้อยเสน 
วจนะศิริ 

5 (345) ม.3/4 5-39 35 นำงปรำณี 
นำงมัณฑนำ 

วีระหงส์ 
เลิศเสรีพัฒนกลุ 

6 (346) ม.3/4 
ม.3/5 

40-45 
1-30 

6 
29 

นำยสมชำย 
นำงสำวนันทิดำ 

คงเสน่ห ์
ทวีโชคมีทรัพย์ 

7 (347) ม.3/5 
ม.3/6 

31-46 
1-20 

16 
19 

นำงสำวอัจฉรำ 
นำงสำวสุพัตรำ   

 ทองทำ 
ศิริพัฒน ์

8 (348) ม.3/6 
ม.3/7 

21-49 
1-7 

28 
7 

นำยสุริวิพัฒน์ 
นำยศรัณยภัทร 

ปะวะเค 
ชุมวรรณศร ี

9 (333) ม.3/7 
 

8-43 
 

35 
 

นำงสำวฉวีวรรณ 
นำยพลวิเดช   

แสงสุรีย์กุลกิจ 
ดนัยดุริยะ 

10 (334) ม.3/7 
ม.3/8 

44-49 
1-29 

6 
29 

นำงจิรำภรณ์   
นำยสุรพล 

วรำชุน 
กำญจนเวโรจน ์

11 (335) ม.3/8 
ม.3/9 

30-51 
1-13 

22 
13 

นำงสำวเจนจิรำ 
นำยอ ำนำจ 

สรสวัสดิ ์
สิงห์ทอง 

12 (336) ม.3/9 
 

14-48 
 

35 
 

นำยเลิศชัย 
นำยธนวิทย์ 

เกตุทิพยำ 
วิกระยิน 

13 (337) ม.3/9 
ม.3/10 

49-51 
1-29 

3 
29 

นำงสำวเนำวรัตน ์
นำยนิพนธ์ 

อินทะวงษ์ 
แสงทอง 

หน้ำที่ ก ำกับหอ้งสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร..ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับห้องสอบ             
         พ.ศ.2548 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องดูแลไมใ่ห้นักเรียนทุจริตในกำรสอบ 

                    4.  คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
       4.1 นำยเกต ุ  โพธ์ิน้อย   ประธำนกรรมกำร 
       4.2 นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมกำร 

หน้ำที่ ก ำกับเวลำให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรสอบ 
  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง   ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงสำวเนำวรัตน์  ลักษณำกำร  กรรมกำร  
หน้ำที่ ให้บริกำรปฐมพยำบำลและคมุสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลำที่มีกำรสอบ 
6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย  
 6.1 นำงพวงเพ็ญ                เต๊ะขันหมำก                ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงสมคิด                 ลอยฟ้ำ                      รองประธำน 
 6.3 นำงสำวฉวีวรรณ           แสงสุรีย์กุลกิจ              กรรมกำร 
 6.4 ครูที่ปรึกษำช้ัน ม.3/1-3/9,ม.4/8,ม.4/11,ม.6/10   กรรรมกำร  
 6.5 นักกำรภำรโรงทุกคน                          กรรมกำร 
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      หน้ำที ่ หัวหน้ำอำคำร หัวหน้ำระดับ และครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนจัดห้องสอบที่ห้องประจ ำของ 
               นักเรียนและหัวหน้ำอำคำรสถำนที่ดูแลนักกำรภำรโรงจัดห้องสอบ ห้อง 337 ตำมรำยละเอียด 
               ของเอกสำรช้ีแจงประกอบแนบท้ำยค ำสั่ง 

     7.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ทาน และบันทึกข้อมูล    
               7.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
       7.1.1 นำงสำวทิพรสย ์  ระโหฐำน  ประธำนกรรมกำร 
       7.1.2 นำงสำวฮำดีหม๊ะ  แวดะสง   รองประธำนกรรมกำร 
       7.1.3 นำงณัฐนันท ์  รัมมะเดช  กรรมกำร 
       7.1.4 นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
       7.1.5 นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมกำร 
       7.1.6 นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  กรรมกำร 
       7.1.7 นำงสำววิจิตรำ  รอดหยู   กรรมกำร 
       7.1.8 นำยเลอพงศ์  จันสีนำก  กรรมกำร 
       7.1.9 นำงสำวธำรทิพย ์  เขินค ำ   กรรมกำร 
       7.1.10 นำยปณีต  จิตต์นุกุลศิริ  กรรมกำร 
       7.1.11 นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต  กรรมกำร 
       7.1.12 นำงสำวอัจฉรำ  ทองทำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     7.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
       7.2.1 นำยมโนธรรม  ทองมหำ  ประธำนกรรมกำร 
       7.2.2 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  รองประธำนกรรมกำร 
       7.2.3 นำงบุษกร    เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำร 
       7.2.4 นำยเกต ุ  โพธ์ิน้อย   กรรมกำร 
       7.2.5 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำร 
       7.2.6 นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ  กรรมกำร 
       7.2.7 นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย ์  กรรมกำร 
       7.2.8 นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
       7.2.9 นำยไกรสร  หม้อแหละ  กรรมกำร 
       7.2.10 นำยอัครวัตน์  ยอแสง   กรรมกำร 
       7.2.11 นำยสุรพล  กำญจนเวโรจน ์  กรรมกำร 
       7.2.12 นำงสำวนิ่มนวล  เกตุจันทร ์  กรรมกำร 
       7.2.13 นำยสุริวิพัฒน ์  ปะวะเค   กรรมกำร 
       7.2.14 ว่ำที่ ร.ต.อภิลักษณ์  ช ำนำญฤทธิ ์  กรรมกำร 
       7.2.15 นำงสำวธนกำนต์  สีใหม ่   กรรมกำร 
       7.2.16 นำงสำวสิริรัตน ์  รักพงษ ์   กรรมกำร 
       7.2.17 นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      7.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
       7.3.1 นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร 
       7.3.2 นำงสำววิภำดำ  คล้ำยนิ่ม  รองประธำนกรรมกำร               
                                     7.3.3 นำยกีรติ  ศุภภัคว์รุจำ  กรรมกำร 
       7.3.4 นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำร 
       7.3.5 นำงสำวนัดธิดำ  นวลศร ี   กรรมกำร 
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       7.3.6 นำงศรัญย์รัชต ์  แก้ววิมล   กรรมกำร 
       7.3.7 นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร 
       7.3.8 นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกลุ  กรรมกำร  
       7.3.9 นำงสำวณัฐณิชำ  บุญเกต ุ   กรรมกำร 
       7.3.10 นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมกำร 
       7.3.11 นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ ์  กรรมกำร  
       7.3.12 นำยเจนภพ  มณีพงษ ์  กรรมกำร 
       7.3.13 นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักด์ิ  กรรมกำร 
       7.3.14 นำงสำวนำถพร  มูลจันทร ์  กรรมกำร 
       7.3.15 นำงสำวศศิธร  นำนไธสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     7.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
       7.4.1 นำงสำวอุบล  บุญช ู   ประธำนกรรมกำร 
       7.4.2 นำงสำวชญำนี  วจนะศิริ   รองประธำนกรรมกำร 
       7.4.3 นำงขวัญตำ   ปฏิเวธวิทูร  กรรมกำร        
                                     7.4.4 นำยสริิชัย  โชติกมณิย ์  กรรมกำร 
       7.4.5 นำงสำววันทนำ  กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
       7.4.6 นำงมำลิน  จันทร์แสง  กรรมกำร 
       7.4.7 นำยเรวัตต์  นกสว่ำง   กรรมกำร 
       7.4.8 นำงสำวกชพร  อำรัชกุล   กรรมกำร 
       7.4.9 นำงกัลยำ  ม่วงมั่น   กรรมกำร 
       7.4.10 นำงสำวศันสนีย ์  เหลืองประภำศิร ิ กรรมกำร 
       7.4.11 นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์  กรรมกำร 
       7.4.12 นำงสำวพูนศร ี  สร้อยเสน  กรรมกำร 
       7.4.13 นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร   
     7.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
       7.5.1 นำงสำวอรทัย  จันทรังษ ี  ประธำนกรรมกำร 
       7.5.2 นำงสำวสิวล ี  บุญวัฒน ์  รองประธำนกรรมกำร             
       7.5.3 นำงทัศนำร ี  อ่อนสุข   กรรมกำร 
       7.5.4 นำงสำวตวงศรณ์  องอำจ   กรรมกำร 
       7.5.5 นำงสำวแรกรัก  บุญอยู ่   กรรมกำร 
       7.5.6 นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
       7.5.7 นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจริญ  กรรมกำร 
       7.5.8 นำงสำววิชุตำ  อินไผ ่   กรรมกำร 
       7.5.9 นำงสำวศุภร  แซ่ลู ่   กรรมกำร 
       7.5.10 นำยศรัณยภัทร  ชุมวรรณศร ี  กรรมกำร 
       7.5.11 นำงสำวปฏิมำ  อัมพะเศวต  กรรมกำร 
       7.5.12 นำยนิพนธ์  แสงทอง   กรรมกำร 
       7.5.13 นำงสำวสุพัตรำ  ศิริพัฒน ์  กรรมกำร  
       7.5.14 นำงสำวมุกระวี  สุยะระ   กรรมกำร 
         7.5.15 นำงสำวประภำกร  กรรเจียกพงษ์  กรรมกำร 
       7.5.16 นำงสำวปำรวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมกำร 
       7.5.17 นำงสำวทำรินทร์  นำคสร้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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                         หน้ำที ่1. จัดท ำและตรวจนับแบบทดสอบ, กระดำษค ำตอบ, กระดำษทด(ถ้ำมี) ตำมจ ำนวนนักเรียน 
                                    ที่เข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
    2. วำงแผนกำรตรวจกระดำษค ำตอบ ให้เป็นไปตำมแนวทำง และค ำตอบที่ส ำนักงำน 
                                      คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
   3.  บันทึกข้อมูลผลกำรสอบเป็นรำยข้อ และรำยบุคคลในโปรแกรม Excel ตำมแบบฟอร์ม 
                                      ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนด และตรวจทำนให้ถูกต้อง   
                                      โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
 

                   ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเรียบร้อย  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอบเป็นไป 
                    ตำมวัตถุประสงค์ เกิดควำมยุติธรรมและที่ยงตรงมำกที่สุด 
 
                         สั่ง  ณ  วันที ่ 28   ธันวำคม  พ.ศ. 2558 
                                                         

                                                                                                                                                                              

(นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

เอกสำรประกอบค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำที่ 391/2558 
กำรจัดห้องสอบ Pre O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 ………………………………………… 
 

 ในกำรจัดห้องสอบ Pre O-NET ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ.2559           
ใช้ห้องสอบ 13 ห้อง  กำรจดัห้องสอบให้จัดห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจัดที่นั่งในห้อง 5 แถวๆ ละ 7 ที่นั่ง  โต๊ะเก้ำอ้ีที่เหลือให้จัด
ไว้หลังห้องเรียนให้เรียบร้อย จัดห้องสอบในวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ.2559  หลังเลิกเรียน  จัดที่ห้องโฮมรูม  มอบหัวหน้ำ
อำคำร  หัวหน้ำระดบั และ ครูที่ปรึกษำดูแลกำรจัดห้องสอบให้เป็นไปตำมผังและดูแลควำมสะอำดของห้องสอบได้แก่ห้องต่อไปนี ้
 

341 342 343 344 345 346 
347 348 333 334 335 336 
337    
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ตารางการใช้ห้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 

ชั้น/ห้อง คาบ รหัสวิชา ครูผู้สอน ห้องเรียนเดิม ห้องเรียนใหม ่
ม.4/3 3 ส31102 ครูมำโนชญ์ 336 ดิจิตอล 1 
ม.4/11 1 ส31102 ครูธนกำนต์ 333 442 
ม.4/11 2 ท31102 ครูณัฐนันท์ 333 431 
ม.4/11 3 อ31206 ครูจัตตำรีย์ 333 ซุ้มหน้ำห้อง MEP 
ม.5/2 1 ส32102 ครูบุษกร 348 ดิจิตอล 1 
ม.5/11 1 อ32206 ครูสุพัตรำ 345 224 
ม.5/11 2 ส32102 ครูบุษกร 334 232 
ม.6/4 1 ส33102 ครูเกตุ 334 ดิจิตอล 2 
ม.6/5 3 ส30234 ครูสิริรัตน์ 334 ดิจิตอล 2 
ม.6/10 1 ส30247 ครูจันทมำศ 335 จริยธรรม 
ม.6/10 3 ท30235 ครูอุไรรัตน์ 335 166 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ Pre O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

เวลา นาที วิชา 
08.30 – 10.30 น. 120 คณิตศำสตร์ 
10.30 – 11.20 น. 50 สังคมศึกษำฯ 

พัก 
12.00 – 13.30 น. 90 ภำษำไทย 
13.30 – 14.30 น. 60 วิทยำศำสตร์ 
14.30 – 16.00 น. 90 ภำษำอังกฤษ 


