
 
ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 

ที่ 360 / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนสอบกลำงภำค  ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

…………………………………………. 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  ได้ก ำหนดกำรสอบกลำงภำค  ภำคเรียนที่  2/2559 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ในวันที่  22  และ 26  ธันวำคม พ.ศ.2559 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่  22 
และ 28 ธันวำคม พ.ศ. 2559 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 6 ในวันที่ 23 และ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2559 ดั้งน้ัน เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่  39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำที่  27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ดังน้ี
  

  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยโกวิท  มำตย์สำลี  กรรมกำร   
 1.3 นำงสำวธัญญวรรณ แจ่มจ ำรัส   กรรมกำร 
 1.4 นำงสมคิด  ลอยฟ้ำ    กรรมกำร 
 1.5 นำยสันทัศน์           น้อยเพ็ง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบดว้ย 
 2.1  นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง  ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงบุษกร                   เมืองเรืองวิทย์  รองประธำนกรรมกำร   
 2.3 นำงสำวศิริลักษณ์ เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
 2.4  นำงสำวกฤษณำ ศรีบุญเพ็ง  กรรมกำร 
 2.5  นำงสำวพูนศรี สร้อยเสน  กรรมกำร 
 2.6 นำงสำวสุภำวดี สอำดดิษฐ์  กรรมกำร  
 2.7 นำยสุรพล กำญจนเวโรจน์  กรรมกำร  
 2.8  นำงสำวปณยำ แพร่เจริญวัฒนำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 2.9  นำงสำววำสนำ จันทรำช  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
      หน้ำที่  จัดเตรียมข้อสอบอุปกรณ์กำรสอบ รับ-จ่ำยข้อสอบประสำนงำนระหวำ่งคณะกรรมกำร 

ประจ ำอำคำรกับกองกลำง 
3.  คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร  ประกอบดว้ย 

3.1 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 1( ห้องศูนย์วิชำภำษำต่ำงประเทศ ) 
 3.1.1 นำยโกวิท มำตย์สำลี ประธำนกรรมกำร 

 3.1.2 นำงสำวอรทัย จันทรังษี รองประธำนกรรมกำร 
 3.1.3 นำยณัฐสิทธิ์ ทองมหำ กรรมกำร 
 3.1.4 นำงวันทนำ แดงประเสริฐกุล กรรมกำร 
 3.1.5 นำงสำววันทนำ กิติทรัพย์กำญจนำ กรรมกำร 
 3.1.6 นำยสมชำติ แจ้งกระจ่ำง กรรมกำร 
 3.1.7 นำงจุฑำรัตน์ ภัทรกรธนกิจ กรรมกำร 
 3.1.8 นำงสำวจัตตำรีย์ เดชเจริญ กรรมกำร 
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 3.1.9 นำยทองฉัตร ไรนุ่น กรรมกำร 
 3.1.10 นำงสำวอริสำ บุตรดำมำ กรรมกำร 

  3.1.11 นำยปรำชญ์ บัวภำ กรรมกำร 
 3.1.12  นำยกิตติพัฒน์ เพชรส่ีหมื่น กรรมกำร 
 3.1.13 นำยเฉลิมเดช เกษมสุขไพศำล กรรมกำร 
 3.1.14 นำงสำวสริณดำ เจริญชอบ กรรมกำร 
 3.1.15 นำยพิชชำกร สิงหนิยม กรรมกำร 
 3.1.16 นำยกรำนต์ ไชยเมืองมูล กรรมกำร 
 3.1.17 นำงสำวภัทธียำ รำตรี กรรมกำร 
 3.1.18 นำงสำวรัตนประภำ สำยสงวน กรรมกำร  
 3.1.19 นำยอนุชำ อ ำพนพรรณ กรรมกำร 
 3.1.20 นำงสำวทำรินทร์ นำคสร้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 3.1.21 นำงสำวสิวลี บุญวัฒน์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
               3.2 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 2 (ห้องศูนย์วิชำคณิตศำสตร)์ 

3.2.1 นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ  ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 นำงสำวศำกุน  เทียนทอง รองประธำนกรรมกำร 
3.2.3 นำงสำวสุภำพร  งำเฉลำ  กรรมกำร 
3.2.4 นำยเรวัตต์   นกสว่ำง  กรรมกำร 
3.2.5 นำงสำวนิโลบล  เบิกบำน  กรรมกำร     
3.2.6 นำงสำวปรนันท์  สีบูพิมพำ กรรมกำร 
3.2.7 นำยธนพล   อ.สุวรรณ์ กรรมกำร 
3.2.8 นำยปิยะพล  โพธำรุ่งโรจน์ กรรมกำร 
3.2.9 นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมกำรและเลขำนุกำร  
3.2.10 นำงสำวปรำณี  พรมติ๊บ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                         3.3 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 3 (ห้องศูนย์วิชำภำษำไทย) 
 3.3.1 นำยสันทัศน์ น้อยเพ็ง ประธำนกรรมกำร 
 3.3.2 นำงสำวทิพรสย์ ระโหฐำน         รองประธำนกรรมกำร 
 3.3.3 นำงสำวอุบล บุญชู กรรมกำร 
 3.3.4 นำงสำวศุภร แซ่ลู่ กรรมกำร 
 3.3.5 นำยมำโนชญ์ มูลทรัพย์ กรรมกำร 
 3.3.6 นำยไกรสร หม้อแหละ กรรมกำร 
             3.3.7 นำยธิติณัฐ    แก้วบุญเรือง กรรมกำร 
 3.3.8 นำยเผดิมยศ สมทอง กรรมกำร 
 3.3.9 นำงสำวปำลิตำ อ้นสุข กรรมกำร 
 3.3.10 นำยชำติชำย สุคนธ์ผ่อง กรรมกำร  
 3.3.11 นำงสำวพิมจันทร์ อุ่นทะยำ กรรมกำร  
 3.3.12 นำงสำวกชพร อำรัชกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                               3.3.13 นำงสำวอัจฉรำ ทองทำ            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร               
                           หน้ำที่ 
 1.  แจกข้อสอบ ด ำเนินกำรดังน้ี 

             -รับข้อสอบจำกกองกลำงไปแจกให้กับกรรมกำรก ำกับห้องสอบ พร้อมทั้งรับข้อสอบและ  
กระดำษค ำตอบจำกห้องสอบส่งคืนกองกลำง และประสำนงำนระหว่ำงห้องสอบกับกองกลำงเก่ียวกับกำรสอบ  
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       2. ตรวจนับกระดำษค ำตอบ ด ำเนินกำรดังน้ี 
       -ตรวจสอบจ ำนวนกระดำษค ำตอบของผู้เข้ำสอบให้ตรงกับจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ  

      -รวบรวมกระดำษค ำตอบของนักเรียนจัดเข้ำปึกตำมห้องเรียน และแยกกระดำษปะหน้ำ  
ที่มีลำยมือช่ือผู้เข้ำสอบเย็บรวมกันเป็นรำยวิชำ 

 3. ก ำกับกำรสอบแทนกรรมกำรก ำกับกำรสอบที่ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ 
 4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบรหิำรวิชำกำรเมื่อกำรด ำเนินงำนสอบเสร็จส้ิน 

                    4.  คณะกรรมการก ากบัเวลาสอบ 
       4.1 นำยเกตุ   โพธ์ิน้อย  ประธำนกรรมกำร 
       4.2 นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่  กรรมกำร 
                          หน้ำที่ ก ำกับเวลำให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ และประชำสัมพันธ์เก่ียวกับกำรสอบ  
  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง  ประธำนกรรมกำร 

 5.2 นำงสำวชนัฐกำนต์ จิตหมั่น  กรรมกำร  
                          หน้ำที่ ให้บริกำรปฐมพยำบำลและคุมสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลำทีม่ีกำรสอบ  
 6. คณะกรรมการก ากับหอ้งสอบ 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

วัน เดือน ปี ท่ีสอบ / ชั้นท่ีเข้าสอบ / ห้องท่ีก ากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ) 
วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(ญ) วันศุกร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 
22 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 

ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.4-6 ม.3 
นำงสำวฮำดีหม๊ะ       แวดะสง 9(164) - 30(344) 9(164) 30(344) - 

นำงสำววิจิตรำ        รอดหยู 23(234) - 23(234) 23(234) 23(234) - 

นำยเลอพงศ์ จันสีนำก 2(172) - 2(172) 2(172) 2(172) - 

นำงสำวธำรทิพย์       เขินค ำ 11(162) - 11(162) 11(162) 11(162) - 

นำยปณีต จิตต์นุกุลศิริ 4(174) - 8(165) - 8(165) 8(165) 

นำงอุไรรัตน์ วงศ์นวชำต 28(342) - 38(333) 30(344) 38(333) - 

นำงสำวอนุสรำ เย็นวัฒนำ 30(344) 17(155) 36(335) - 36(335) 17(155) 

นำงสำวจันทมำศ บัวจันทร์ 30(344) - 38(333) 30(344) 38(333) - 

นำยกิตติคุณ จันทะโมคำ 1(171) - 1(171) 1(171) 1(171) - 

นำยอุดม              จิรกิตตยำกร 13(151) - 14(152) 13(151) 14(152) - 

นำยอัครวัฒน์ ยอแสง 26(224) 8(165) 27(341) 26(224) 27(341) - 

นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ์ 10(163) 5(175) 5(175) - 5(175) 5(175) 

นำยภัทรพงศ์ นำสะอ้ำน - - 18(141) 9(164) 18(141) 2(172) 

นำงขันทอง ทองน้อย 22(244) 7(166) 7(166) - 7(166) 7(166) 

นำงสำวลลิตำ แขกรัมย์ 16(154) 1(171) 15(153) 16(154) 15(153) - 
นำงสำวชมพูนุช ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ 26(224) 1(171) 26(224) 26(224) 26(224) - 
นำงสำวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ 11(162) 7(166) 7(166) - 7(166) 7(166) 

นำยพีรพงษ์ ดำระกะมำศ 28(342) - 29(343) 28(342) 29(343) - 

นำยธนวิทย์ วิกระยิน 27(341) - 26(224) 27(341) 26(224) - 

นำยเลิศชัย เกตุพิทยำ - 10(163) 29(343) - 29(343) 10(163) 

นำยจำตุรนต์ มหำกนก 12(161) 2(172) 19(241) 12(161) 19(241) - 
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กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

วัน เดือน ปี ท่ีสอบ / ชั้นท่ีเข้าสอบ / ห้องท่ีก ากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ) 
วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(ญ) วันศุกร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 
22 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 

ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.4-6 ม.3 
นำยสมชำย คงเสน่ห์ - 5(175) 5(175) - 5(175) 5(175) 

นำยทรงพรต เช้ือภักดี 23(234) - 37(334) 23(234) 37(334) - 

นำยสุภวัชร ชำติกำรุณ 4(174) - 4(174) 4(174) 4(174) - 

นำยปรมินทร์ เสมอภพ 10(163) - 28(342) 10(163) 28(342) - 

นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล 20(242) - 20(242) 20(242) 20(242) - 

นำยปิยพฤติ จิธำนนท์  - - 18(141) 7(166) 18(141) 1(171) 

นำงสำวชญำนี วจนะศิริ 2(172) - 36(335) 2(172) 36(335) - 

นำงมำลิน จันทร์แสง 29(343) - 13(151) 29(343) 13(151) - 

นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์ 8(165) - 14(152) 8(165) 14(152) - 

นำงกัลยำ ม่วงมั่น 24(233) - 24(233) 24(233) 24(233) - 

นำงสำวศันสนีย์ เหลืองประภำศิริ - - 12(161) 15(153) 12(161) 12(161) 

นำงสำวกิฒยำภรณ ์ กองโฮม 16(154) 3(173) 15(153) 16(154) 15(153) - 

นำยรุ่งโรจน์ สมนิล 27(341) 3(173) 27(341) 27(341) 27(341) - 

นำงสำวจิดำภำ เซียนจันทึก 5(175) 12(161) 3(173) 5(175) 3(173) - 

นำงจิรำภรณ์ วรำชุน -  12(161) 12(161) - 12(161) 12(161) 

นำงสำวนัดธิดำ นวลศรี - 6(176) 6(176) - 6(176) 6(176) 

นำงศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล 1(171) - 1(171) 1(171) 1(171) - 

นำงสำวอ ำไพ พำโคกทม 6(176) - 35(336) 6(176) 35(336) - 

นำงมัณฑนำ       เลิศเสรีพัฒนกุล - 9(164) 9(164) - 9(164) 9(164) 

นำงสำวณัฐณิชำ       บุญเกตุ 12(161) - 19(241) 12(161) 19(241) - 

นำงสำววิภำดำ คล้ำยน่ิม 20(242) - 20(242) 20(242) 20(242) - 

นำงสำวอำรีรัตน์ แคล่วคล่อง 21(243) - 21(243) 21(243) 21(243) - 

นำงสำวศศิธร นำนไธสง 5(175) - 3(173) 5(175) 3(173) - 

นำงสำวเจนจิรำ สรสวัสดิ์ 19(241) 4(174) 10(163) - 10(163) 4(174) 

นำยเจนภพ มณีพงษ์ 3(173) - 32(346) 3(173) 32(346) - 

นำงสำวนำถพร มูลจันทร์ 22(244) 11(162) 22(244) 22(244) 22(244) - 
นำงสำวรัตนำนุสรณ์ ครองศักดิ์ 21(243) 11(162) 21(243) 21(243) 21(243) - 
นำงทัศนำรี อ่อนสุข 3(173) - 32(346) 3(173) 32(346) - 

นำงสำวธัญมน เทพูปถัมภ์ 15(153) - 34(348) 10(163) 34(348) - 

นำงสำวตวงศรณ์ องอำจ 19(241) 9(164) 9(164) - 9(164) 9(164) 

นำงสำวแรกรัก บุญอยู่ 9(164) - 6(176) - 6(176) 6(176) 

นำยนวเรศ เสนคุ้ม 7(166) - 10(163) - 10(163) 4(174) 

นำงสำววิชุตำ อินไผ่ 24(233) 4(174) 24(233) 24(233) 24(233) - 

นำยศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี 7(166) - 37(334) 7(166) 37(334) - 

นำงสำวประภำกร กรรเจียกพงษ์ - - 33(347) 19(241) 33(347) 11(162) 

นำงสำวปำรวี วงศ์ปัดแก้ว - - 33(347) 19(241) 33(347) 11(162) 

นำงสำววิชชุดำ สมจิตร - - 4(174) 4(174) 4(174) 3(173) 
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     ท ำหน้ำที่ 
1. ก ำกับห้องสอบให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร..ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้ก ำกับ 

ห้องสอบ พ.ศ.2548 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต้องดูแลไมใ่หนั้กเรียนทุจริตในกำรสอบ 
    2. เรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขที่ แยกเป็นห้องตำมรำยช่ือในซองอุปกรณ์  โดยไม่ต้องแทรก 

กระดำษค ำตอบของนักเรียนที่ขาดสอบ 
3. ขณะเดินให้ผู้เข้ำสอบลงลำยมือช่ือด้ำนหลังใบปะหน้ำกระดำษค ำตอบ  ควรตรวจดคูวำม 

ถูกต้องของกำรเขียนหัวกระดำษค ำตอบ    
   4. ไม่อนุญำตให้นักเรียนเข้ำห้องสอบก่อนกรรมกำรก ำกับห้องสอบอนุญำต  

   5. เมื่อไม่ใช้ห้องสอบให้ปิดห้องสอบและแจ้งไม่ให้นักเรียนเข้ำห้องสอบก่อนได้รับอนุญำต  
   6. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ควำมสะอำดของห้องสอบ และมอบหมำยให้นักเรียนท ำควำมสะอำด  

ในคำบสุดท้ำยของกำรสอบแต่ละวัน  
     7.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผล  ประกอบด้วย 
            7.1 นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   ประธำนกรรมกำร 
  7.2 นำงสำวเนำวรัตน์ อินทวงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
  7.3 นำงสำวมนัสภรณ์ แก้วตำ   กรรมกำร 
  7.4 นำงสำวพรทิพย์ กองจินดำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                         หน้ำที่  ตรวจข้อสอบ ประมวลผลกำรสอบ วิเครำะห์ข้อสอบทุกรำยวิชำ เก็บรวบรวมผลกำรวิเครำะห์
ข้อสอบ ตรวจทำนให้ถูกต้องด้วยเครื่องตรวจข้อสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งคะแนนกำรสอบเข้ำโปรแกรม School ICT 
ภายในวันที่  28  ธันวาคม พ.ศ. 2559 

8. คณะกรรมการจดัห้องสอบ  ประกอบดว้ย  
 8.1 นำงสำวธัญวรรณ  แจ่มจ ำรัส  ประธำนกรรมกำร 
 8.2 นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก รองประธำนกรรมกำร 
 8.3 นำยปรมินทร์  เสมอภพ กรรมกำร 

 
กรรมการก ากับห้องสอบ 

 

วัน เดือน ปี ท่ีสอบ / ชั้นท่ีเข้าสอบ / ห้องท่ีก ากับการสอบ ( กรรมการกลาง /งานอื่นๆ)  
วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(ญ) วันศุกร์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ 
22 ธ.ค.59 22 ธ.ค.59 23 ธ.ค.59 26 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 28 ธ.ค.59 

ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.4-6 ม.3 
นำงสำวภำพิมล ฐำนะ - - 23(234) 28(342) 23(234) 2(172) 

นำงสำวเพียงยิหวำ เผ่ำโพนทอง 25(232) 17(155) 34(348) - 34(348) 17(155) 

นำงสำววิชุดำ บุญเทียม - -  25(232) 25(232) 25(232) 3(173) 

นำงปรำณี                  วีระหงส์ - 8(165) 8(165) - 8(165) 8(165) 

นำงนฤมล มุสิเกตุ 13(151) - 13(151) 13(151) 13(151) - 

นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์ 29(343) - 30(344) 29(343) 30(344) - 

นำยประชำธิป ใจกล้ำ 25(232) - 25(232) 25(232) 25(232) - 

นำงสำวกำญจนำ กรีธำธร 6(176) 6(176) 35(336) 6(176) 35(336) - 

นำงสำวสุจิตรำ อยู่เย็น 15(153) - 22(244) 22(244) 22(244) - 

นำยอนันต์ สุโพธ์ิ - - 28(342) 15(153) 28(342) 10(163) 

นำงอุรำวรรณ             ตั้งโสภณ 31(345) - 31(345) 31(345) 31(345) - 

นำงสิริยำ โกศลนิยม 8(165) 10(163) 2(172) 8(165) 2(172) - 

นำยมงคล ทองงำม - - 11(162) 11(162) 11(162) 1(171) 

นำงสำวอำทิตยำ หลับภำ 31(345) 2(172) 31(345) 31(345) 31(345) - 
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 8.4 นำงศรัณย์รัชต์  แก้ววิมล กรรมกำร 
 8.5 นำงสำวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ กรรมกำร 
      8.6 นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์ กรรมกำร  
 8.7 นำงมำลิน   จันทร์แสง กรรมกำร 
 8.8 นำงสำวสิวลี                        บุญวัฒน์ กรรมกำร  
 8.9 นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ กรรมกำร 
 8.10 นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ กรรมกำร 
 8.11 ครูที่ปรึกษำทีดู่แลหอ้งที่ใช้ในกำรสอบทุกท่ำน กรรรมกำร  
 8.12 นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

     หน้ำที่  หัวหน้ำอำคำร หัวหน้ำระดับ และครูที่ปรกึษำดแูลนักเรียนจัดห้องสอบตำมรำยละเอียดของ 
เอกสำรประกอบค ำส่ัง 

     9. กรรมการฝ่ายสถานที่  
                  นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก  

           หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกใหกั้บคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ   
      

  10. กรรมการฝ่ายงบประมาณ 
                  นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์ 
  หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกใหกั้บผู้ที่มำตดิตอ่รำชกำรในส ำนักงำนกลุ่มบรหิำรงบประมำณทัง้ภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน  
      11. การส่งผลการสอบรายวิชาที่สอบนอกตาราง ครูประจ ำวิชำกรอกผลกำรสอบลงในโปรแกรม School 
ICT และตรวจทำนใหเ้รียบร้อยภายในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 
      12.  ตารางสอบ ก าหนดห้องสอบ และการจัดหอ้งสอบ  ดังค ำช้ีแจงประกอบแนบทำ้ยค ำส่ัง 
 

 ให้ทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำทีเ่พื่อให้กำรด ำเนินงำนสอบเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่นักเรียนมำกที่สุด 
 

                         ส่ัง  ณ  วันที่   6   ธันวำคม   พ.ศ.  2559 
                                                                 
 

(นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

เอกสำรประกอบค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำที่  360/2559 
กำรจัดห้องสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 

………………………………………… 
 

 ในกำรจัดห้องสอบ กำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2559 ในวันที่ 22 - 28 ธันวำคม พ.ศ. 2559  
ใช้ห้องสอบ 38 ห้อง  กำรจัดห้องสอบให้จดัหอ้งละ 35 ที่น่ัง โดยจัดที่น่ังในห้อง 5 แถว ๆ  ละ 7 ที่น่ัง โต๊ะเก้ำอ้ีที่เหลือให้จัด
ไว้หลังห้องเรียนให้เรียบรอ้ย จัดห้องสอบในวันพุธที ่21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หลังเลิกเรียน  จัดที่ห้องโฮมรูม  มอบหัวหน้ำ
อำคำร  หัวหน้ำระดับ  และ ครูที่ปรึกษำดูแลกำรจัดห้องสอบให้เป็นไปตำมผังและดูแลควำมสะอำดของห้องสอบได้แก่ห้องต่อไปน้ี 
 

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     

    
  

 
 
 
 
 
 
 


