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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที่    11/ 2560 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน O - NET ปีการศึกษา 2559 
.......................................................... 

         ด้วย สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 รับผิดชอบจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนซึ่งอยู่ใน
ศูนย์ประสานการสอบที่ 3  สหวิทยาเขตรัชโยธิน ด าเนนิการจัดสอบ ในวนัที่ 4 และ 5 กมุภาพันธ์ 2560 ดังนัน้ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 ( 1 ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนา้ที่ดังนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ                     
     1. นายเลิศศิลป ์ รัตนมุสิก  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานกรรมการ  
     2. นายสันทัศน ์ น้อยเพ็ง  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ    รองประธานกรรมการ               
     3. นายโกวิท  มาตย์สาลี  รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ    กรรมการ 
     4. นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจ ารัส รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป    กรรมการ 
     5. นางสมคิด  ลอยฟ้า   ปฏิบัติหนา้ที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
     6. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการสนามสอบ    ประกอบด้วย 
     2.1  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประกอบด้วย 
           1. นายเลิศศิลป ์  รัตนมุสิก     ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานสนามสอบ  

2. นายสันทัศน ์  น้อยเพ็ง     รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ผูป้ระสานสนามสอบ  
3. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 

           4. นางสาวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยา           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           5. นางจิราภรณ ์  วราชุน         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           6. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
   7. นายสุวิทวสั  หิรัญสินสุนทร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           8. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการการเงิน     
           9. นายเกตุ  โพธิ์น้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ประชาสัมพนัธ ์
           10. นางสาววาสนา จันทราช         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
                                                                                                                  และรักษาข้อสอบ                                      
           11. นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
                                                                                                                            และรักษาข้อสอบ 
           12. นางเกศินี  เก่งสุรการ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ       ผู้แทนศูนยส์อบ                                                                               
           13. นางสาวปานรดา   ชัยชญานนัท ์ ครูโรงเรียนหอวัง        ผู้แทนศูนยส์อบ                                                                                   
           14. นายธวัช  สังขพงษ ์        พนักงานขับรถ      พนักงานขับรถ 
           15. นายสมทรง  ศุขะเนตร นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           16. นายอดุลย ์  พุทธขันธ ์        นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           17. นายวีระชัย  น้ าพระหัส นักการภารโรง      เจ้าหน้าที ่
           18. นางเพ็ญศรี  การเที่ยง  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 
           19. นางสาวธัญญลักษณ์ ชะริโต  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 

20. นางสาวภคนันท์ ศิริลือสาย ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
21. นายณัฏฐ์  ทวีทรัพย ์ ครูโรงเรียนหอวัง             กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
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22. นางสาวกัญญารัตน ์ ชากัน  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
23. นายอนพัทย ์  ปิ่นป้อง  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
24. นางสาวจีรานนัท์ อินทร์โพธิ ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
25. นายวจนะการ  ดีบุตร  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
26. นายพีรพล  ศิริเมืองมณีย์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
27. นางสาววิมล  สายทองม ี ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
28. นางสาวปิยวรรณ ภัทรพิบูล ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
29. นางสาวนาฏวิภา รวมศิลป ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
30. นางสาวสุมิตรา ส่งศรี  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
31. นางสาวพัชรินทร์ พรหมสุข  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
32. นางสาวกลัยาณ ี ชุ่มชื่น  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
33. นางสาวเบญจมาศ จักษุศร ี  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
34. นางสาวธัญกมล ธรรมสุนทร ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
35. นายศุภชัย  ซื่อตรง  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
36. นางสาวสุธิดา  ศรีสงคราม ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
37. นางสาวเสาวนีย ์ อินทร์จักร ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
38. นางสาววชิรญาณ ์ มณีวรรณ ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
39. นายนวพล  กาทอง  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
40. นายวุฒิพงศ ์  จันทร์นวล ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 
41. นางสาวพลสุดา เอิบสุข  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 

           42. นายศุภกิจ  ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 13 (232) 
           43. นายมาโนช  จันทคราม ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 13 (232) 
           44. นางสาวภาวิน ี กันตี  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (233) 
           45. นางสาวชยพัทธ ์ ค าสมัย  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (233) 

46. นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (234) 
47. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมา  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (234) 

2.2 สนามสอบโรงเรียนหอวัง  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชญาน ี  วจนะศิริ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ผู้แทนศูนยส์อบ 
 2. นายไกรสร  หม้อแหละ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           4. นางสาวอัจฉรา  ทองทา        ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           5. นายสมชาย  คงเสน่ห ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           6. นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  3      
           7. นางขันทอง  ทองน้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           8. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           9. นางปราณ ี  วีระหงส์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           10. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           11. นางสาววิชุดา  บุญเทียม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           12. นางสาวอบุล  บุญช ู  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           13. นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           14. นางสาวกฒิยาภรณ์ กองโฮม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           15. นายรุ่งโรจน ์  สมนิล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           16. นางสาวทิพรสย ์ ระโหฐาน ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
           17. นางสาวยุวด ี  เสือใหญ่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
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           18. นายธนวิทย ์   วิกระยิน     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           19. นายจาตุรนต ์  มหากนก  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           20. นายสุภวัชร  ชาติการุณ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
           21. นายประชาธปิ  ใจกล้า    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
           22. นางสาวอนุสรา เยน็วัฒนา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 11 

23. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 11 
24. นายสมชาต ิ  แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 12 
25. นายอัครวัฒน ์ ยอแสง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 12 

    2.3 สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  ประกอบด้วย 
 1. นายณัฐสิทธิ ์  ทองมหา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ผู้แทนศูนยส์อบ 
           2. นางสาวศากุน  เทียนทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นางสาวแรกรัก  บุญอยู่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           4. นางสาวนัดธดิา  นวลศรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           5. นางสาววิชชุดา  สมจิตร      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           6. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           7. นางสาวกาญจนา กรีธาธร   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
3.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย   
     3.1 นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ประธานกรรมการ                                                        
     3.2 นางมณัฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการ 
     3.3 นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา             กรรมการและเลขานกุาร 

หน้าที่  จัดซื้อ จัดจา้งตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

4.  คณะกรรมการจัดห้องสอบ   ประกอบด้วย   
     4.1 นางพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมาก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานกรรมการ  
     4.2 นางสมคิด   ลอยฟ้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.3 นางสาวฉววีรรณ   แสงสุรีย์กุลกิจ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.4 นางศรัญย์รัชต์   แก้ววิมล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.5 ครูที่ปรึกษาที่ดูแลห้องที่ใช้ในการสอบทุกทา่น      กรรมการ 
     4.6 นักการภารโรงทุกคน      นักการภารโรง     กรรมการ 
    4.7 นายประชาธปิ   ใจกล้า     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการและเลขานุการ                                                          
หน้าที่   1. ก ากับดูแลการจัดห้องสอบและห้องศูนย์เรียนรวม  ท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ     
       2. หลังเลิกเรียนวันศุกรท์ี่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ครูที่ปรึกษา ชัน้ ม.3/1-3/9, ม.4/10,  ม.6/7, ม.6/9 และ ม.2/2-2/4  
               ดูแลการจัดห้องสอบโดยจัดโต๊ะเก้าอี้ ห้องละ 30 ชดุ แบ่งเป็น  5  แถว ๆ ละ 6 ทีน่ั่ง โตะ๊เก้าอี้ที่เหลือวางซ้อนอย่าง 
               เป็นระเบียบไว้หลังห้องเรียน พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อย  
 

        ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET)   
และแนวปฏิบัติการจัดสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเคร่งครัด 
 

    สั่ง  ณ  วันที ่ 20  มกราคม  พ.ศ.  2560 

                  
                                                        (นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)  
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ รัชดา 
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