
 
ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที่  040 / 2559 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดสอบข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2558 

…………………………………………. 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยให้ทุกโรงเรียนใช้ข้อสอบกลำงในกำรตัดสินผลกำร
เรียนปลำยภำคไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ของคะแนนปลำยภำคส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ในรำยวิชำพื้นฐำน     
5 กลุ่มสำระฯหลัก โดยร่วมมือกับทำงโรงเรียนด ำเนินกำรสอบในวันอังคำรที่ 23 กมุภำพันธ์ พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่  27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตัง้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ดังนี ้
  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย  

 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 
     หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบด้วย 
 2.1  นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงบุษกร                   เมอืงเรืองวิทย์  รองประธำนกรรมกำร   
 2.3 นำงสำวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
 2.4  นำงสำวจำรุนิภำ ภู่สวัสดิ ์  กรรมกำร 
 2.5 นำงสำวพูนศรี สร้อยเสน  กรรมกำร  
 2.6 นำยสุรพล กำญจนเวโรจน ์  กรรมกำร  
 2.7  นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.8  นำงสำววำสนำ จันทรำช  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
      หน้ำที ่ จดัเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์กำรสอบ รับ-จ่ำยข้อสอบ ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำร 

ประจ ำอำคำรกับกองกลำง 
3.  คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร  ประกอบด้วย 

3.1 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 1 ( ห้องศูนย์วิชำภำษำต่ำงประเทศ ) 
 3.1.1 นำยสันทัศน ์ น้อยเพ็ง ประธำนกรรมกำร 

 3.1.2 นำงสำวอรทัย จันทรังษ ี รองประธำนกรรมกำร 
 3.1.3 นำยณฐัสิทธิ ์ ทองมหำ กรรมกำร 
 3.1.4 นำงวันทนำ แดงประเสริฐกลุ กรรมกำร 
 3.1.5 นำงสำววันทนำ กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
 3.1.6 นำยสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร กรรมกำร 
 3.1.7 นำยทองฉัตร  ไรนุ่น กรรมกำร 
 3.1.8 นำงสำววิชชุดำ สมจิตร กรรมกำร 
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 3.1.9 นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ กรรมกำร 
 3.1.10 นำยปยิพฤต ิ จิธำนนท ์ กรรมกำร 
 3.1.11 นำงสำววริศรำ สุชัยรำช กรรมกำร 
 3.1.12 นำงสำวฉัตรแก้ว ลมูลภักตร์    กรรมกำร 
 3.1.13 นำงสำววิภำวี  ทะนำนทอง กรรมกำร 

  3.1.14 นำงสำวพิมพ์ชนก  หมอกฤทธิ ์ กรรมกำร 
 3.1.15 นำงสำวเพ็ญนภำ ทรัพย์มำก  กรรมกำร 
 3.1.16 นำยนัฐพงษ์ ฉิมนอก กรรมกำร 
 3.1.17 นำยพุฒิวิชญ์ โตเทศ กรรมกำร 
 3.1.18 นำงสำวสิวล ี บุญวัฒน ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.1.19 นำงสำวทำรินทร ์ นำคสร้อย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

               3.2 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 2 (ห้องศูนย์วิชำคณิตศำสตร์) 
3.2.1 นำยรัตนะ            บัวรำ  ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 นำงสำวศำกุน  เทียนทอง รองประธำนกรรมกำร 
3.2.3 นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  กรรมกำร 
3.2.4 นำยพลวิเดช  ดนัยดุริยะ กรรมกำร 
3.2.5 นำยกีรติ   ศุภภัคว์รุจำ กรรมกำร     
3.2.6 นำงสำวประภำพร  รักตรง   กรรมกำร 
3.2.7 นำยธีรศักดิ ์  สำททอง   กรรมกำร 
3.2.8 นำยสถำพร  ธรรมมำ  กรรมกำร 
3.2.9 นำยเรวัตต์   นกสว่ำง  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
3.2.10 นำงสำวปรำณ ี  พรมติ๊บ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                         3.3 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 3 (ห้องศนูย์วิชำภำษำไทย) 
 3.3.1 นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส ประธำนกรรมกำร 
 3.3.2 นำงสำวทิพรสย ์ ระโหฐำน         รองประธำนกรรมกำร 
   3.3.3 นำงสำวอุบล   บุญช ู  กรรมกำร 
 3.3.4 นำยมำโนชญ ์ มูลทรัพย ์ กรรมกำร 
 3.3.5 นำงสำวกิฒยำภรณ ์ กองโฮม กรรมกำร 
 3.3.6 นำงสำวฐิตำภรณ ์ พรหมอริยะวงศ์ กรรมกำร 
             3.3.7 นำงสำวรัชนีกร   ค ำยันต์  กรรมกำร 
 3.3.8 นำงสำวณัฐพร พุกบ้ำนเก่ำ กรรมกำร 
 3.3.9 นำงสำวกมลรัตน ์ เอ่งฉ้วน กรรมกำร 
 3.3.10 นำงสำววำสนำ กระจ่ำงจิต กรรมกำร 
 3.3.11 นำงสำวกชพร อำรัชกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.3.12 นำงสำวฮำดีหม๊ะ แวดะสง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                            
                           หน้ำที ่แจกข้อสอบ ด ำเนินกำรดังนี้ 

      (1) รับข้อสอบจำกกองกลำงไปแจกให้กับกรรมกำรก ำกับห้องสอบ พร้อมทั้งรับข้อสอบและ 
กระดำษค ำตอบจำกห้องสอบส่งคืนกองกลำง และประสำนงำนระหว่ำงห้องสอบกับกองกลำงเกี่ยวกับกำรสอบ 

      (2) ตรวจนับกระดำษค ำตอบ ด ำเนินกำรดังนี ้
      -  ตรวจสอบจ ำนวนกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบให้ตรงกับจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ  
     -  รวบรวมกระดำษค ำตอบของนักเรียนจัดเข้ำซองตำมห้องสอบ และแยกกระดำษปะหน้ำ 

ที่มีลำยมือชื่อผู้เข้ำสอบเย็บรวมกันเป็นรำยวิชำ 
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 (3) ก ำกับกำรสอบแทนกรรมกำรก ำกับกำรสอบที่ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ 
 (4) สรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรเมื่อกำรด ำเนินงำนสอบเสร็จสิ้น 

                    4.  คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
       4.1 นำยเกต ุ  โพธ์ิน้อย  ประธำนกรรมกำร 
       4.2 นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่ กรรมกำร 
                          หน้ำที่ ก ำกับเวลำให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสอบ 
  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง  ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงสำวเนำวรัตน์  ลักษณำกำร กรรมกำร  
                          หน้ำที่ ให้บริกำรปฐมพยำบำลและคุมสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลำที่มีกำรสอบ 
  6. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
       ชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 ประกอบด้วย 

ห้องสอบที ่ นักเรียนชัน้ เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
1 (171) ม.1/1 1-35 35 นำยปณีต 

นำงสำวปำวรย์ี   
จิตต์นุกุลศิริ 
ขำวสมบูรณ ์

2 (172) ม.1/1 
ม.1/2 

36-50 
1-20 

15 
20 

นำยวสุ            
นำงสำวศศิธร   

หวังสุข 
นำนไธสง 

3 (173) ม.1/2 
ม.1/3 

21-50 
1-5 

30 
5 

นำงทัศนำรี   
นำงศรัญย์รัชต ์  

อ่อนสุข 
แก้ววิมล 

4 (174) ม.1/3 
  

6-40 
  

35 
  

นำงอมรรัตน์    
นำงสำวนัดธิดำ   

มำฬมงคล 
นวลศร ี

5 (175) ม.1/3 
ม.1/4 

41-50 
1-25 

10 
25 

นำยกิตติคุณ   
นำงสำวกำญจนำ 

จันทะโมคำ 
กรีธำธร 

6 (176) ม.1/4 
ม.1/5 

26-50 
1-10 

25 
10 

นำงสำวศันสนีย ์
นำงมัณฑนำ 

เหลืองประภำศิร ิ
เลิศเสรีพัฒนกลุ 

7 (166) ม.1/5 
  

11-45 
  

35 
  

นำงสำวรัตนำนุสรณ์  
นำยวิรัตน์   

ครองศักด์ิ   
เปลี่ยมไธสง 

8 (165) ม.1/5 
ม.1/6 

46-49 
1-31 

4 
31 

นำยสุภวัชร 
นำงณัฐนันท์ 

ชำติกำรุณ 
รัมมะเดช 

9 (164) ม.1/6 
ม.1/7 

32-50 
1-16 

19 
16 

นำงอุไรรัตน์ 
นำงสำวภำพิมล   

วงศ์นวชำติ 
ฐำนะ 

10 (163) ม.1/7 17-50 33 นำงสำวอ ำไพ   
นำงสำวนำถพร   

พำโคกทม 
มูลจันทร ์

11 (162) ม.1/8 
  

1-36 35 
 

นำยอุดม 
นำงสำววิภำดำ 

จิรกิตตยำกร 
คล้ำยนิ่ม 

12 (161) ม.1/8 
ม.1/9 

37-50 
1-21 

14 
21 

ว่ำที่ ร.ต.อภิลักษณ์ 
นำงสำวปฏิมำ   

ช ำนำญฤทธิ ์
อัมพะเศวต 
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ห้องสอบที ่ นักเรียนชัน้ เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
13 (151) ม.1/9 22-50 29 ว่ำที่ ร.ท.บุรินทร ์

นำงสำวนิ่มนวล  
ตั้งโสภณ 
เกตุจันทร ์

14 (153) ม.1/10 
  

1-30 29 นำงนฤมล 
นำงสำวศุภร   

มุสิเกตุ    
แซ่ลู ่

 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ประกอบด้วย 
ห้องสอบที ่ นักเรียนชัน้ เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ 
1 (241) ม.2/1 1-35 35 นำยประชำธิป   

นำยนวเรศ   
ใจกล้ำ 
เสนคุ้ม 

2 (242) ม.2/1 
ม.2/2 

36-48 
3-25 

13 
22 

นำยธนวิทย์          
นำยสิริชัย   

วิกระยิน 
โชติกมณิย ์

3 (243) ม.2/2 
ม.2/3 

26-49 
1-14 

21 
14 

นำงสำวณัฐณิชำ  
นำงสำวธำรทิพย์  

บุญเกต ุ
เขินค ำ 

4 (244) ม.2/3 
  

15-48 
  

31 
  

นำยพีรพงษ์     
นำงสำวนันทิดำ  

ดำระกะมำศ 
ทวีโชคมีทรัพย์ 

5 (234) ม.2/4 2-36 35 นำยทรงพรต   
นำยเลอพงศ์ 

เชื้อภักดี 
จันสีนำก 

6 (233) ม.2/4 
ม.2/5 

37-48 
1-24 

12 
23 

นำงสำวสุภำวด ี  
นำยศรัณยภัทร 

สอำดดิษฐ์ 
ชุมวรรณศร ี

7 (232) ม.2/5 
ม.2/6 

25-47 
2-13 

23 
12 

นำงสำววิจิตรำ   
นำงมำลิน   

รอดหยู 
จันทร์แสง 

8 (224) ม.2/6 
  

14-49 
  

33 
  

นำงกัลยำ   
นำยเจนภพ 

ม่วงมั่น 
มณีพงษ ์

9 (341) ม.2/7 
  

1-35 
  

35 
  

นำยไกรสร 
นำงสำวอัจฉรำ 

หม้อแหละ 
ภักดีรัตนภำคย์ 

10 (342) ม.2/7 
ม.2/8 

36-50 
1-20 

15 
20 

นำงสำวชญำนี 
นำงสำวแรกรัก   

วจนะศิริ 
บุญอยู ่

11 (343) ม.2/8 
  

21-49 
  

28 
 

นำงสำวธนกำนต ์     
นำงสำวสิริรัตน ์  

สีใหม ่
รักพงษ ์

12 (344) ม.2/9 
  

1-25 25 นำงสำวจันทมำศ   
นำงอุรำวรรณ 

บัวจันทร์ 
ตั้งโสภณ 

13 (345) ม.2/9 26-50 25 นำยอัครวัฒน์ 
นำงสำววิชุตำ   

ยอแสง 
อินไผ ่

14 (154) ม.2/10 
  

1-30 30 นำงดวงเดือน 
นำงสำวอำรีรัตน ์  

คงสุข 
แคล่วคล่อง 

 
                        หน้ำที่ ก ำกับห้องสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับ 
ห้องสอบ พ.ศ.2548 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องดูแลไม่ให้นักเรยีนทุจริตในกำรสอบ   
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7. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย  
 7.1 นำยโกวิท   มำตย์สำล ี ประธำนกรรมกำร 
 7.2 นำยนวเรศ   เสนคุ้ม รองประธำนกรรมกำร 
 7.3 นำงศรัณยร์ัชต์  แก้ววิมล กรรมกำร 
 7.4 นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกจิ กรรมกำร 
      7.5 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร ์ กรรมกำร  
 7.6 นำงมำลิน   จันทรแ์สง กรรมกำร 
 7.7 นำงสำวสิวล ี                       บญุวัฒน ์ กรรมกำร  
 7.8 นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ กรรมกำร 
 7.9 นำงสำวศิริลักษณ ์  เพ็งถมยำ กรรมกำร 
 7.10 ครูที่ปรึกษำที่ดูแลห้องที่ใช้ในกำรสอบทุกท่ำน กรรรมกำร  
 7.11 นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     หน้ำที่  หัวหน้ำอำคำร หัวหน้ำระดับ และครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนจัดห้องสอบตำมรำยละเอียดของ 
เอกสำรประกอบค ำสั่ง 
      8.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ทาน และบันทึกข้อมูล   
               8.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
       8.1.1 นำงสำวทิพรสย ์  ระโหฐำน  ประธำนกรรมกำร 
       8.1.2 นำงสำวฮำดีหม๊ะ  แวดะสง   รองประธำนกรรมกำร 
       8.1.3 นำงณัฐนันท ์  รัมมะเดช  กรรมกำร 
       8.1.4 นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
       8.1.5 นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมกำร 
       8.1.6 นำงสำวอริสำ  บุตรดำมำ  กรรมกำร 
       8.1.7 นำงสำววิจิตรำ  รอดหยู   กรรมกำร 
       8.1.8 นำยเลอพงศ ์  จันสีนำก  กรรมกำร 
       8.1.9 นำงสำวธำรทิพย ์  เขินค ำ   กรรมกำร 
       8.1.10 นำยปณีต  จิตต์นุกุลศิริ    กรรมกำร 
       8.1.11 นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต   กรรมกำร 
       8.1.12 นำงสำวอัจฉรำ   ทองทำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     8.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
       8.2.1 นำยณัฐสิทธิ ์  ทองมหำ  ประธำนกรรมกำร 
       8.2.2 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์  รองประธำนกรรมมำร 
       8.2.3 นำงบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมกำร 
       8.2.4 นำยเกต ุ  โพธ์ิน้อย   กรรมกำร 
       8.2.5 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ   กรรมกำร 
       8.2.6 นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ   กรรมกำร 
       8.2.7 นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย ์  กรรมกำร 
       8.2.8 นำยอุดม  จิรกิตตยำกร  กรรมกำร 
       8.2.9 นำยไกรสร  หม้อแหละ  กรรมกำร 
       8.2.10 นำยอัครวัฒน ์  ยอแสง   กรรมกำร 
       8.2.11 นำงสำวปำวรีย์  ขำวสมบูรณ ์  กรรมกำร  
       8.2.12 นำยสุรพล  กำญจนเวโรจน ์  กรรมกำร 
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       8.2.13 นำงสำวนิ่มนวล  เกตุจันทร ์  กรรมกำร 
       8.2.14 นำยสุริวิพัฒน ์  ปะวะเค   กรรมกำร 
       8.2.15 ว่ำที่ ร.ต.อภิลักณ์  ช ำนำญฤทธิ ์  กรรมกำร 
       8.2.16 นำงสำวธนกำนต์  สีใหม ่   กรรมกำร  
       8.2.17 นำงสำวสิริรัตน ์  รักพงษ ์   กรรมกำร 
       8.2.18 นำยทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      8.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร ์
       8.3.1 นำงสำวศำกุน  เทียนทอง  ประธำนกรรมกำร 
       8.3.2 นำงสำววิภำดำ  คล้ำยนิ่ม  รองประธำนกรรมกำร               
                                     8.3.3 นำยกีรติ  ศุภภัคว์รุจำ  กรรมกำร 
       8.3.4 นำงจิรำภรณ์  วรำชุน   กรรมกำร 
       8.3.5 นำงสำวปณยำ           แพร่เจรญิวัฒนำ  กรรมกำร  
       8.3.6 นำงสำวนัดธิดำ  นวลศร ี   กรรมกำร 
       8.3.7 นำงศรัญย์รัชต ์  แก้ววิมล   กรรมกำร 
       8.3.8 นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม  กรรมกำร  
       8.3.9 นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกลุ  กรรมกำร 
       8.3.10 นำงสำวณัฐณิชำ  บุญเกต ุ   กรรมกำร 
       8.3.11 นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมกำร  
       8.3.12 นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ ์  กรรมกำร 
       8.3.13 นำยเจนภพ  มณีพงษ ์  กรรมกำร 
       8.3.14 นำงสำวปรำณี  พรมติ๊บ   กรรมกำร 
       8.3.15 นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักด์ิ  กรรมกำร 
       8.3.16 นำงสำวนำถพร  มูลจันทร ์  กรรมกำร 
       8.3.17 นำงสำวศศิธร  นำนไธสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     8.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์
       8.4.1 นำงสำวอุบล  บุญช ู   ประธำนกรรมกำร 
       8.4.2 นำงสำวชญำนี  วจนะศิริ   รองประธำนกรรมกำร 
                                     8.4.3 นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  กรรมกำร 
       8.4.4 นำยสิริชัย  โชติกมณิย์   กรรมกำร 
       8.4.5 นำงสำววันทนำ  กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
       8.4.6 นำงมำลิน  จันทร์แสง  กรรมกำร 
       8.4.7 นำยเรวัตต์  นกสว่ำง   กรรมกำร 
       8.4.8 นำงสำวกชพร  อำรัชกุล   กรรมกำร 
       8.4.9 นำงกัลยำ  ม่วงมั่น    กรรมกำร 
       8.4.10 นำงสำวศันสนีย ์  เหลืองประภำศิร ิ กรรมกำร 
                      8.4.11 นำงสำวกิฒยำภรณ์    กองโฮม   กรรมกำร       
       8.4.12 นำงสำวสุภำวดี  สอำดดิษฐ์  กรรมกำร 
       8.4.13 นำงสำวพูนศร ี  สร้อยเสน  กรรมกำร 
       8.4.14 นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     8.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
       8.5.1 นำงสำวอรทัย  จันทรังษ ี  ประธำนกรรมกำร 
       8.5.2 นำงสำวสิวล ี  บุญวัฒน ์  รองประธำนกรรมกำร                
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                                     8.5.3 นำงทัศนำรี  อ่อนสุข    กรรมกำร 
       8.5.4 นำงสำวตวงศรณ์  องอำจ   กรรมกำร 
       8.5.5 นำงสำวแรกรัก  บุญอยู ่   กรรมกำร 
       8.5.6 นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
       8.5.7 นำงสำวจัตตำรีย์  เดชเจริญ    กรรมกำร 
       8.5.8 นำงสำววิชุตำ  อินไผ ่   กรรมกำร 
       8.5.9 นำงสำวศุภร  แซ่ลู่    กรรมกำร 
       8.5.10 นำยศรัณยภัทร  ชุมวรรณศร ี  กรรมกำร 
       8.5.11 นำงสำวประภำกร  กรรเจียกพงษ์  กรรมกำร 
       8.5.12 นำงสำวปำรวี  วงษ์ปัดแก้ว  กรรมกำร 
       8.5.13 นำงสำววิชชุดำ  สมจิตร   กรรมกำร 
       8.5.14 นำงสำวภำพิมล    ฐำนะ   กรรมกำร   
       8.5.15 นำงสำวปฏิมำ  อัมพะเศวต  กรรมกำร 
       8.5.16 นำยนิพนธ์  แสงทอง   กรรมกำร 
       8.5.17 นำงสำวทำรินทร์  นำคสร้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร        
              หน้ำที ่ 1. จัดท ำและตรวจนับแบบทดสอบ, กระดำษค ำตอบ, กระดำษทด (ถ้ำมี) ตำมจ ำนวน 
นักเรียน ท่ีเข้ำสอบในแต่ละห้องสอบ 
       2. วำงแผนกำรตรวจกระดำษค ำตอบ ให้เป็นไปตำมแนวทำง และค ำตอบที่ส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
       3. บันทึกข้อมูลผลกำรสอบเป็นรำยข้อ และรำยบุคคลในโปรแกรม Excel ตำมแบบฟอร์มที่ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 ก ำหนดให้ ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 
  
 ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำทีด่้วยควำมเรียบร้อย เพื่อให้กำรด ำเนินงำนสอบเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
เกิดควำมยุติธรรมและเที่ยงตรงมำกที่สุด 
 
                         สั่ง  ณ  วันที ่ 10  กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2559 
                                   
                                                                     

(นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

เอกสำรประกอบค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำที่  040/2559 
กำรจัดห้องสอบข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 

………………………………………… 
 

 ในกำรจัดห้องสอบข้อสอบกลำง ปีกำรศึกษำ 2558 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ในวันที ่ 23 กุมภำพันธ์      
พ.ศ. 2559  ใชห้้องสอบ 28 ห้อง กำรจัดห้องสอบให้จัดห้องละ 35 ที่นั่ง โดยจัดที่นั่งในห้อง 5 แถว ๆ  ละ 7 ที่นั่ง โต๊ะเก้ำอี้
ที่เหลือให้จัดเรยีงไวน้อกห้องเรียนให้เรียบร้อย จัดห้องสอบในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 หลังเลิกเรียน จดัที่ห้อง
โฮมรูม  มอบหวัหน้ำอำคำร  หัวหน้ำระดับ  และครูที่ปรึกษำดูแลกำรจัดห้องสอบให้เป็นไปตำมผังและดูแลควำมสะอำดของห้องสอบ
ได้แก ่ห้องต่อไปนี ้
 

171 172 173 174 175 176 
166 165 164 163 162 161 
151 153 154 241 242 243 
244 234 233 232 224 341 
342 343 344 345   

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


