
 
คําส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ท่ี   182 / 2559 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 

…………………………………………. 
 ดวย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ไดกําหนดการสอบกลางภาค  ภาคเรียนท่ี  1/2559 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 2 ในวันท่ี  21  และ 26 กรกฎาคม 2559   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในวันท่ี  22 
และ 26 กรกฎาคม 2559   และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 – 6 ในวันท่ี 25 และ 27 กรกฎาคม 2559 ด้ังนั้น เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอบเปนไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในมาตราท่ี  39 วรรคแรกแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบงสวนราชการและมาตราท่ี  27 (1) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแตงต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 
  

  1.   คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย  
 1.1 นายเลิศศิลป  รัตนมุสิก   ประธานกรรมการ 
 1.2 นายรัตนะ        บัวรา                          กรรมการ   
 1.3 นายโกวิท  มาตยสาลี    กรรมการ 
 1.4 นางสาวธัญญวรรณ แจมจํารัส   กรรมการ 
 1.5 นายสันทัศน           นอยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
     หนาท่ี  อํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบดวย 
 2.1  นายสันทัศน นอยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางบุษกร                   เมืองเรืองวิทย  รองประธานกรรมการ   
 2.3 นางสาวศิริลักษณ เพ็งถมยา  กรรมการ 
 2.4  นางสาวจารุนิภา ภูสวัสด์ิ   กรรมการ 
 2.5 นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ  กรรมการ  
 2.6 นายสุรพล กาญจนเวโรจน  กรรมการ  
 2.7  นางสาวปณยา แพรเจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 2.8  นางสาววาสนา จันทราช  กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
      หนาท่ี  จัดเตรียมขอสอบอุปกรณการสอบ รับ-จายขอสอบประสานงานระหวางคณะกรรมการ 

ประจําอาคารกับกองกลาง 
3.  คณะกรรมการกลางประจําอาคาร  ประกอบดวย 

3.1 คณะกรรมการกลางประจําอาคาร 1( หองศูนยวิชาภาษาตางประเทศ ) 
 3.1.1 นางสาวธัญญวรรณ แจมจํารัส ประธานกรรมการ 

 3.1.2 นางสาวอรทัย จันทรังษี รองประธานกรรมการ 
 3.1.3 นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา กรรมการ 
 3.1.4 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล กรรมการ 
 3.1.5 นางสาววันทนา กิติทรัพยกาญจนา กรรมการ 
 3.1.6 นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี กรรมการ 
 3.1.7 นางสาวจุฑารัตน อนันต กรรมการ 
 3.1.8 นายไกรสร หมอแหละ กรรมการ 
 3.1.9 นายทองฉัตร ไรนุน กรรมการ 
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 3.1.10 นางสาวอลิสา บุตรดามา กรรมการ 
  3.1.11 วาท่ี ร.ท.บุรินทร ต้ังโสภณ กรรมการ 
 3.1.12  นางดวงเดือน  คงสุข  กรรมการ 
 3.1.13 นางสาววริศรา สุชัยราช กรรมการ 
 3.1.14 นางสาวฉัตรแกว ลมูลภักตร กรรมการ 
 3.1.15 นายปยะพล โพธารุงโรจน กรรมการ 
 3.1.16 นายอนุชา อําพนพรรณ กรรมการ 
 3.1.17 นางสาวตวงทอง พงศจํารัส กรรมการ 
 3.1.18 นายฆนรุจ สุสา กรรมการ  
 3.1.19 นางสาวอารฎา สุขยานุดิษฐ กรรมการ 
 3.1.20  นางสาวสุฑามาศ แกวบางพูด กรรมการ 
 3.1.21 นายปราชญ บัวภา กรรมการ 
 3.1.22  นางสาวสิริณดา เจริญชอบ กรรมการ 
 3.1.23 นางสาวทารินทร นาคสรอย กรรมการและเลขานุการ 

 3.1.24 นางสาวสิวลี บุญวัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
               3.2 คณะกรรมการกลางประจําอาคาร 2 (หองศูนยวิชาคณิตศาสตร) 

3.2.1 นายรัตนะ            บัวรา  ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางสาวศากุน  เทียนทอง รองประธานกรรมการ 
3.2.3 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
3.2.4 นายเรวัตต   นกสวาง  กรรมการ 
3.2.5 นางสาวณัฐณิชา  บุณโยดม กรรมการ     
3.2.6 นางสาวพิชญา  คํารังษี  กรรมการ 
3.2.7 นายสรายุทร  ต้ิงตง   กรรมการ 
3.2.8 นายกิตติพัฒน  เพชรส่ีหมื่น กรรมการ 
3.2.9 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมการและเลขานุการ  
3.2.10 นางสาวปราณี  พรมต๊ิบ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

                         3.3 คณะกรรมการกลางประจําอาคาร 3 (หองศูนยวิชาภาษาไทย) 
 3.3.1 นายสันทัศน นอยเพ็ง ประธานกรรมการ 
 3.3.2 นางสาวทิพรสย ระโหฐาน         รองประธานกรรมการ 
 3.3.3 นางสาวอุบล บุญชู กรรมการ 
 3.3.4 นางสาวศุภร แซลู กรรมการ 
 3.3.5 นายมาโนชญ มูลทรัพย กรรมการ 
 3.3.6 นางสาวจัตตารีย เดชเจริญ กรรมการ 
             3.3.7 นายสิริชัย    โชติกมณิย กรรมการ 
 3.3.8 นายธีรศักด์ิ สาททอง กรรมการ 
 3.3.9 นางสาววาสนา กระจางจิต กรรมการ 
 3.3.10 นางสาวณมน นวมเจริญ กรรมการ  
 3.3.11 นางสาวจิดาภา น้ําแกว กรรมการ  
 3.3.12 นายคณารักษ กิจประเสริฐ กรรมการ 
 3.3.13 นายเฉลิมเดช เกษมสุขไพศาล กรรมการ 
 3.3.14 นางสาวกชพร อารัชกุล กรรมการและเลขานุการ 
                               3.3.15 นางสาวอัจฉรา ทองทา            กรรมการและผูชวยเลขานุการ               
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                           หนาท่ี แจกขอสอบ ดําเนินการดังนี ้
      -รับขอสอบจากกองกลางไปแจกใหกับกรรมการกํากับหองสอบ พรอมท้ังรับขอสอบและ 

กระดาษคําตอบจากหองสอบสงคืนกองกลาง และประสานงานระหวางหองสอบกับกองกลางเกี่ยวกับการสอบ 
      -ตรวจนับกระดาษคําตอบ ดําเนินการดังนี้ 
  -ตรวจสอบจํานวนกระดาษคําตอบของผูเขาสอบใหตรงกับจํานวนนักเรียนท่ีเขาสอบ 

 -รวบรวมกระดาษคําตอบของนักเรียนจัดเขาปกตามหองเรียน และแยกกระดาษปะหนา 
ท่ีมีลายมือช่ือผูเขาสอบเย็บรวมกันเปนรายวิชา 

 -กํากับการสอบแทนกรรมการกํากับการสอบท่ีไมมาปฏิบัติหนาท่ี 
 -สรุปผลการดําเนินงานสงรองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการเมื่อการดําเนินงานสอบเสร็จส้ิน 

                    4.  คณะกรรมการกํากับเวลาสอบ 
       4.1 นายเกตุ   โพธิ์นอย  ประธานกรรมการ 
       4.2 นางสาวยุวดี  เสือใหญ  กรรมการ 
                          หนาท่ี กํากับเวลาใหเปนไปตามตารางสอบ และประชาสัมพันธเกี่ยวกับการสอบ 
  5.  คณะกรรมการฝายพยาบาล 
       5.1 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง  ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาวชนัฐกานต จิตหมั่น  กรรมการ  
                          หนาท่ี ใหบริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนักเรียนท่ีปวยในชวงระยะเวลาท่ีมีการสอบ 
  6. คณะกรรมการกํากับหองสอบ 
 

กรรมการกํากับหองสอบ 

วัน เดือน ป ที่สอบ / ช้ันที่เขาสอบ / หองที่กํากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ) 
วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันจันทร วันอังคาร(ช) วันอังคาร(บ) วันพุธ 

21 ก.ค.59 22 ก.ค.59 25 ก.ค.59 26 ก.ค.59 26 ก.ค.59 27 ก.ค.59 

ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นางณัฐนันท รัมมะเดช 2(172) - 10(163) - - 10(163) 

นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรียกุลกิจ 27(341) - 34(348) - 8(165) 34(348) 

นางสาวฮาดีหมะ       แวดะสง 29(343) - 30(344) 29(343) - 30(344) 

นางสาววิจิตรา        รอดหยู 24(233) - 29(343) 24(233) - 29(343) 

นายเลอพงศ จันสีนาก 2(172) - 2(172) 2(172) - 2(172) 

นางสาวธารทิพย       เขินคํา 11(162) - 19(241) 11(162) - 19(241) 

นายปณีต จิตตนุกุลศิริ 3(173) - 9(164) 3(173) - 9(164) 

นางอุไรรัตน วงศนวชาต 3(173) - 38(333) 3(173) - 38(333) 

นางสาวจันทมาศ บัวจันทร 30(344) - 37(334) 30(344) - 37(334) 

นายกิตติคุณ จันทะโมคา 1(171) - 1(171) 1(171) - 1(171) 

นายอุดม              จิรกิตตยากร 13(151) - 13(151) 13(151) - 13(151) 

นายอัครวัฒน ยอแสง 26(224) - 26(224) 26(224) 12(161) 26(224) 

นางสาวปาวรีย ขาวสมบูรณ - 6(176) 6(176) 16(154) 6(176) 6(176) 

นายภัทรพงศ นาสะอาน 9(164) 9(164) - 9(164) 9(164) 24(233) 

นางขันทอง ทองนอย - 7(166) 37(334) - 7(166) 37(334) 

นางสาวลลิตา แขกรัมย 16(154) 12(161) 14(152) - - 14(152) 

นางสาวธนกานต สีใหม 8(165) - 8(165) 8(165) 8(165) 8(165) 

นางสาวสิริรัตน รักพงษ 26(224) - 26(224) 26(224) 7(166) 26(224) 

นายเลิศชัย เกตุพิทยา - 11(162) 24(233) 2(172) 11(162) - 
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กรรมการกํากับหองสอบ 

 

วัน เดือน ป ที่สอบ / ช้ันที่เขาสอบ / หองที่กํากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ) 
วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันจันทร วันอังคาร(ช) วันอังคาร(บ) วันพุธ 

21 ก.ค.59 22 ก.ค.59 25 ก.ค.59 26 ก.ค.59 26 ก.ค.59 27 ก.ค.59 
ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นายพีรพงษ ดาระกะมาศ 28(342) - 28(342) 28(342) - 28(342) 

นายธนวิทย วิกระยิน - 3(173) 25(232) 8(165) - 25(232) 

นายสมชาย คงเสนห - 5(175) 38(333) - 5(175) 38(333) 

นายทรงพรต เช้ือภักดี 23(234) - 23(234) 23(234) - 23(234) 

นายสุภวัชร ชาติการุณ 4(174) - 4(174) 4(174) - 4(174) 

นายปรมินทร เสมอภพ 10(163) - 35(336) 10(163) - 35(336) 

นางอมรรัตน มาฬมงคล 20(242) - 20(242) 20(242) - 20(242) 

นายปยพฤติ จิธานนท 7(166) - 7(166) 7(166) 5(175) 7(166) 

นางสาวชญานี วจนะศิริ 25(232) - 36(335) 25(232) - 36(335) 

นางมาลิน จันทรแสง 13(151) - 13(151) 13(151) - 13(151) 

นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย 30(344) - 14(152) 30(344) - 14(152) 

นางกัลยา มวงมั่น 24(233) - 29(343) 24(233) - 29(343) 

นางสาวศันสนีย เหลืองประภาศิริ 15(153) - 12(161) 15(153) - 12(161) 

นางสาวกิฒยาภรณ กองโฮม 15(153) 7(166) 15(153) - - 15(153) 

นายรุงโรจน สมนิล - 8(165) 27(341) 15(153) 3(173) 27(341) 

นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก 5(175) - 5(175) 5(175) 1(171) 5(175) 

นางจิราภรณ วราชุน - 12(161) 15(153) 12(161) - 15(153) 

นางสาวนัดธิดา นวลศรี - 6(176) 6(176) - 6(176) 6(176) 

นางศรัณยรัชต แกววิมล 1(171) - 1(171) 1(171) - 1(171) 

นางสาวอําไพ พาโคกทม 6(176) - 2(172) 6(176) - 2(172) 

นางมัณฑนา       เลิศเสรีพัฒนกุล - 10(163) 35(336) - 10(163) 35(336) 

นางสาวณัฐณิชา       บุญเกตุ 16(154) - 19(241) 16(154) - 19(241) 

นางสาววิภาดา คลายน่ิม 20(242) - 20(242) 20(242) - 20(242) 

นางสาวอารีรัตน แคลวคลอง 21(243) - 21(243) 21(243) - 21(243) 

นางสาวศศิธร นานไธสง 4(174) - 4(174) 4(174) 1(171) 4(174) 

นางสาวเจนจิรา สรสวัสด์ิ - 3(173) 3(173) 31(345) 3(173) 3(173) 

นายเจนภพ มณีพงษ 9(164) 1(171) 32(346) - - 32(346) 

นางสาวนาถพร มูลจันทร 22(244) - 22(244) 22(244) 17(155) 22(244) 

นางสาวรัตนานุสรณ ครองศักด์ิ 21(243) - 21(243) 21(243) 10(163) 21(243) 

นางทัศนารี ออนสุข 19(241) - 32(346) 19(241) - 32(346) 

นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ 19(241) - 34(348) 19(241) - 34(348) 

นางสาวตวงศรณ องอาจ - 1(171) 9(164) 27(341) - 9(164) 

นางสาวแรกรัก บุญอยู 7(166) - 7(166) 7(166) - 7(166) 

นายนวเรศ เสนคุม 10(163) - 10(163) 10(163) - 10(163) 

นางสาววิชุตา อินไผ 11(162) - 24(233) 11(162) - 24(233) 

นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ - 2(172) 33(347) 27(341) - 33(347) 

นางสาวปารวี วงศปดแกว - 2(172) 33(347) 28(342) 2(172) 33(347) 
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     ทําหนาท่ี 
-กํากับหองสอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ..วาดวยการปฏิบัติของผูกํากับ 

หองสอบ พ.ศ.2548 โดยเฉพาะอยางยิ่งตองดูแลไมใหนักเรียนทุจริตในการสอบ 
    -เรียงกระดาษคําตอบตามเลขท่ี แยกเปนหองตามรายช่ือในซองอุปกรณ  โดยไมตองแทรก 

กระดาษคําตอบของนักเรียนท่ีขาดสอบ 
-ขณะเดินใหผูเขาสอบลงลายมือช่ือดานหลังใบปะหนากระดาษคําตอบ  ควรตรวจดูความ 

ถูกตองของการเขียนหัวกระดาษคําตอบ    
   -ไมอนุญาตใหนักเรียนเขาหองสอบกอนกรรมการกํากับหองสอบอนุญาต 

   -เมื่อไมใชหองสอบใหปดหองสอบและแจงไมใหนักเรียนเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต  
   -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ ความสะอาดของหองสอบ และมอบหมายใหนักเรียนทําความสะอาด 

ในคาบสุดทายของการสอบแตละวัน  
     7.  คณะกรรมการตรวจขอสอบและประมวลผล  ประกอบดวย 
            7.1 นายอํานาจ  สิงหทอง   ประธานกรรมการ 
  7.2 นางสาวเนาวรัตน อินทวงษ   รองประธาน 
  7.3 นางสาวมนัสภรณ แกวตา   กรรมการ 
  7.4 นางพรทิพย                        ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 
                         หนาท่ี  ตรวจขอสอบ ประมวลผลการสอบ วิเคราะหขอสอบทุกรายวิชา เก็บรวบรวมผลการวิเคราะห
ขอสอบ ตรวจทานใหถูกตองดวยเครื่องตรวจขอสอบและเครื่องคอมพิวเตอร สงคะแนนการสอบเขาโปรแกรม School ICT 
ภายในวันท่ี  27  กรกฎาคม  2559 
 

 
กรรมการกํากับหองสอบ 

 

วัน เดือน ป ที่สอบ / ช้ันที่เขาสอบ / หองที่กํากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ) 
วันพฤหัสบด ี วันศุกร วันจันทร วันอังคาร(ช) วันอังคาร(บ) วันพุธ 

21 ก.ค.59 22 ก.ค.59 25 ก.ค.59 26 ก.ค.59 26 ก.ค.59 27 ก.ค.59 
ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นางสาววิชชุดา สมจิตร 5(175) - 5(175) 5(175) 2(172) 5(175) 

นางสาวภาพิมล ฐานะ 23(234) - 23(234) 23(234) 4(174) 23(234) 

นางสาวเพียงยิหวา เผาโพนทอง 12(161) 17(155) 18(141) - - 18(141) 

นางสาววิชุดา บุญเทียม - 4(174) 25(232) - 4(174) 25(232) 

นายกัญจน แสงทอง - 17(155) 18(141) - 17(155) 18(141) 

นางปราณี                  วีระหงส - 9(164) 11(162) - 9(164) 11(162) 

นางนฤมล มุสิเกตุ 12(161) - 12(161) 12(161) - 12(161) 

นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย 29(343) - 30(344) 29(343) - 30(344) 

นายประชาธิป ใจกลา 25(232) - 36(335) 25(232) - 36(335) 

นางสาวกาญจนา กรีธาธร 6(176) - 3(173) 6(176) - 3(173) 

นางสาวสุจิตรา อยูเย็น 22(244) - 22(244) 9(164) 12(161) 22(244) 

นายอนันต สุโพธิ์ 28(342) 5(175) 28(342) - - 28(342) 

นางอุราวรรณ             ต้ังโสภณ 31(345) - 31(345) 31(345) - 31(345) 

นายสมชาติ แจงกระจาง 27(341) 8(165) 27(341) - - 27(341) 

นางสิริยา        โกศลนิยม 8(165) 4(174) 8(165) - - 8(165) 

นายมงคล ทองงาม - 11(162) 11(162) 22(244) 11(162) 11(162) 

นางสาวอาทิตยา หลับภา 31(345) 10(163) 31(345) - - 31(345) 
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8. คณะกรรมการจัดหองสอบ  ประกอบดวย  
 8.1 นางสาวธัญวรรณ  แจมจํารัส  ประธานกรรมการ 
 8.2 นางพวงเพญ็  เตะขันหมาก รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายปรมินทร  เสมอภพ กรรมการ 
 8.4 นางศรัณยรัชต  แกววิมล กรรมการ 
 8.5 นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรียกุลกิจ กรรมการ 
      8.6 นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร กรรมการ  
 8.7 นางมาลิน   จันทรแสง กรรมการ 
 8.8 นางสาวสิวลี                        บุญวัฒน กรรมการ  
 8.9 นางสมคิด   ลอยฟา กรรมการ 
 8.10 นางสาวศิริลักษณ  เพ็งถมยา กรรมการ 
 8.11 ครูท่ีปรึกษาท่ีดูแลหองท่ีใชในการสอบทุกทาน กรรรมการ  
 8.12 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมการและเลขานุการ  

     หนาท่ี  หัวหนาอาคาร หัวหนาระดับ และครูท่ีปรึกษาดูแลนักเรียนจัดหองสอบตามรายละเอียดของ 
เอกสารประกอบคําส่ัง 

     9. กรรมการฝายสถานท่ี  
                  นางพวงเพ็ญ เตะขันหมาก  

           หนาท่ี  อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ  
     10. กรรมการฝายดูแลนักเรียน 

        นางสมคิด  ลอยฟา    
  หนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอยในชวงท่ีมีการสอบ  
 

  11. กรรมการฝายงบประมาณ 
                  นางสาวนาตยา นะวะมะวฒัน 
  หนาท่ี  อํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาติดตอราชการในสํานักงานกลุมบริหารงบประมาณท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน  
  

          12. กรรมการฝายสํานักงานผูอํานวยการ 

        นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร  

           หนาท่ี  อํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีมาติดตอราชการในสํานักงานผูอํานวยการท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน  

      13. การสงผลการสอบรายวิชาท่ีสอบนอกตาราง ครูประจําวิชากรอกผลการสอบลงในโปรแกรม School 
ICT และตรวจทานใหเรียบรอยภายในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 
      14.  ตารางสอบ กําหนดหองสอบ และการจัดหองสอบ  ดังคําช้ีแจงประกอบแนบทายคําส่ัง 
 

 ใหทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหการดําเนินงานสอบเปนไปตามวัตถุประสงค และเกิดผลดีแกนักเรียนมากท่ีสุด 
 

                         ส่ัง  ณ  วันท่ี 1 กรกฎาคม   พ.ศ.  2559 
                                                                 
 

(นายเลิศศิลป  รัตนมุสิก) 
ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
เอกสารประกอบคําส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาท่ี  182/2559 

การจัดหองสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
………………………………………… 

 

 ในการจัดหองสอบ การสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 ในวันท่ี 21 - 27  กรกฎาคม 2559  
ใชหองสอบ 38 หอง  การจัดหองสอบใหจัดหองละ 36 ท่ีนั่ง โดยจัดท่ีนั่งในหอง 6 แถว ๆ  ละ 6 ท่ีนั่ง โตะเกาอี้ท่ีเหลือใหจัด
ไวหลังหองเรียนใหเรียบรอย จัดหองสอบในวันศุกรท่ี  15  กรกฎาคม  2559 หลังเลิกเรียน  จัดท่ีหองโฮมรูม  มอบหัวหนา
อาคาร  หัวหนาระดับ  และ ครูท่ีปรึกษาดูแลการจัดหองสอบใหเปนไปตามผังและดูแลความสะอาดของหองสอบไดแกหองตอไปนี้ 
 

171 172 173 174 175 176 
166 165 164 163 162 161 
151 152 153 154 155 141 
241 242 243 244 234 233 
232 224 341 342 343 344 
345 346 347 348 336 335 
334 333     

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	-กำกับห้องสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ..ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับ

