
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่ 317 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 

…………………………………………. 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)  ในกลุ่มสาระหลักมีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 เพื่อใหเ้ขตพื้นที่การศึกษาเตรียมความพรอ้มในการสอบ 
O-NET และโรงเรียนได้มีข้อมลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล จุดเด่น จุดที่ต้องพฒันาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และน าไปใช้วางแผน
พัฒนาต่อไป โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนด าเนินการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560  ดั้งนั้น เพื่อให้การด าเนิน 
งานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแหง่พระราชบญัญัตริะเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการและมาตราที่  27 (1) แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี ้   
  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  

 1.1 นายเลิศศิลป์    รัตนมุสกิ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวนาตยา    นะวะมะวัฒน ์  กรรมการ   
 1.3 นายพีรพงษ์    ดาระกะมาศ   กรรมการ 
 1.4 นายเกตุ    โพธ์ิน้อย    กรรมการ 
 1.5 นายสันทัศน์    น้อยเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
      หน้าที่  อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย    

  2.    คณะกรรมการกลางและประสานงาน  ประกอบด้วย 
  2.1 นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
  2.2 นางบุษกร   เมืองเรอืงวิทย ์  รองประธานกรรมการ   
  2.3 นางสาวศิรลิักษณ์   เพ็งถมยา  กรรมการ 
  2.4 นางสาวอุบล   บุญชู   กรรมการ 
  2.5 นางจิราภรณ์ วราชุน   กรรมการ 
  2.6 นางสาวสุภาลัย สายค าภา  กรรมการ 
  2.7 นายพัศพงศ์ จิรพฒันพงศ์  กรรมการ 
       2.8 นายคมสัณห์ จันสอน   กรรมการ 
  2.9 นายเสกข ์ วงศ์พิพันธ์  กรรมการ 
  2.10 นายสุรพล     กาญจนเวโรจน ์  กรรมการ 
  2.11 นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์  กรรมการ 
  2.12 นางสาวสุภาวดี   สอาดดิษฐ ์  กรรมการ 
  2.13 นางสาวปณยา   แพร่เจรญิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
  2.14 นางสาววิภาวดี ศรีเชียงขวาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที่  1. จัดเตรียมข้อสอบ อปุกรณ์การสอบ รบั-จ่ายข้อสอบ ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ 
                   ฝ่ายต่าง ๆ 
     2. ก ากับการสอบแทนกรรมการก ากับห้องสอบที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที ่
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3.  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   ประกอบด้วย 
 
ห้องสอบท่ี นักเรียนชั้น เลขที ่ จ านวน กรรมการก ากับห้องสอบ  (มีคาบสอบคาบที่...) 
1 (341) ม.3/1 1-47 47 นางสาวเนาวรัตน์   

นางสาวชุติภรณ์        
อินทวงษ์ 
ทัศนกิจ (8,9) 

2 (342)      ม.3/2 1-46 46 นายภูมินทร์    
นางมัณฑนา   

เกิดศรี  
เลิศเสรพีัฒนกุล (5) 

3 (343) ม.3/3 1-48 48 นางสาววิภาดา 
นางขันทอง 

คล้ายนิ่ม 
ทองน้อย  (1) 

4 (344) ม.3/4 1-46 45 นายจีรพงศ์ 
นางสาวอาภาภรณ์ 

เกิดธูป 
ก้อนสี  (6) 

5 (345) ม.3/5 1-45 45 นางสาวมินทร์ตรา 
นางสิริยา 

วิชาสวัสดิ์ 
โกศลนิยม  (6) 

6 (346) ม.3/6 1-47 47 นางสาวอัจฉรา 
นางสาวนฤมล 

ทองทา 
เจริญนาวี (9) 

7 (347) ม.3/7 1-49 49 นางปราณี 
นางสาวกนกนาถ 

วีระหงส ์
แซ่ตั้น 

8 (348) ม.3/8 1-48 48 นางสาวจรีพร 
นางสาวเจนจริา 

วงษ์ขันธ์ 
สรสวัสดิ ์ (8,9) 

9 (336) ม.3/9 
 

1-50 
 

50 
 

นางสาวสจุิตรา  
นางสาวนัดธิดา 

อยู่เย็น 
นวลศรี (9) 

10 (155) ม.3/10 1-26 26 นางสาวตวงศรณ์   
นางสาวเพียงยิหวา 

องอาจ 
เผ่าโพนทอง  (8) 

 

หน้าที่ ก ากับห้องสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ..ว่าด้วยการปฏิบัติของผูก้ ากับห้องสอบ             
         พ.ศ.2548 โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องดูแลไม่ให้นักเรียนทุจริตในการสอบ 

                    4.  คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
       4.1 นายเกตุ   โพธ์ิน้อย   ประธานกรรมการ 
       4.2 นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 

หน้าที่ ก ากับเวลาใหเ้ป็นไปตามตารางสอบ และประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการสอบ 
  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาวชณัฐกานต์ จิตหมั่น   กรรมการ  
หน้าที่ ให้บริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนักเรียนทีป่่วยในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบ 
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6. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย  
 6.1 นายประชาธิป ใจกล้า                 ประธานกรรมการ 
 6.2 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์              รองประธานกรรมการ 
 6.3 นางขันทอง  ทองน้อย             กรรมการ 
 6.4 นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สริ ิ กรรมการ 
 6.5 นายนวเรศ  เสนคุ้ม กรรมการ   
 6.6 กรรมการก ากบัหอ้งสอบห้องที่ใช้ในการสอบทุกท่าน กรรรมการ 
 6.7 นายสมมาตร แดงสะอาด กรรมการ 
 6.8 นายทิวา  ขุนประเสริฐ                     กรรมการ 
 6.9 นายอดุลย์   พุทธขันธ์ กรรมการ 
 6.10 นายสมทรง ศุขะเนตร กรรมการ 
 6.11 นายวีระชัย   น้ าพระหสั กรรมการ 
 6.12 นายวิเชียร  สังขพงษ์ กรรมการ 
 6.13 นายวินัย  ออกแมน กรรมการ 
      หน้าที่  หัวหน้าอาคาร หัวหน้าระดับ และครูที่เป็นกรรมการก ากับห้องสอบห้องที่ใช้ในการสอบทุกท่าน 
               ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบตามรายละเอียดของเอกสารช้ีแจงประกอบแนบท้ายค าสั่ง 

     7.  คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ทาน และบันทึกข้อมูล    
               7.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       7.1.1 นางอุไรรัตน์    วงศ์นวชาต    ประธานกรรมการ 
       7.1.2 นายเลอพงศ์  จันสีนาก  รองประธานกรรมการ 
       7.1.3 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์  กรรมการ 
       7.1.4 นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
       7.1.5 นางสาววิจิตรา  รอดหย ู   กรรมการ 
       7.1.6 นางสาวธารทิพย์  เขินค า   กรรมการ 
       7.1.7 นายปณีต  จิตต์นุกุลศิร ิ  กรรมการ 
       7.1.8 นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  กรรมการ 
       7.1.9 นางสาวกฤษณา   ศรีบุญเพ็ง     กรรมการ 
       7.1.10 นางสาวลักขณา    อ่อนฤทธ์ิ  กรรมการ 
       7.1.11 นางสาวกนกนาถ   แซ่ตั้น   กรรมการ 
       7.1.12 นางสาวอัจฉรา  ทองทา   กรรมการและเลขานุการ 
      7.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
       7.2.1 นางณัฐณิชา   แก้วสาคร  ประธานกรรมการ 
       7.2.2 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  รองประธานกรรมการ 
       7.2.3 นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ               
                                     7.2.4 นางสาวปณยา  แพร่เจรญิวัฒนา  กรรมการ 
       7.2.5 นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี   กรรมการ 
       7.2.6 นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมการ 
       7.2.7 นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
       7.2.8 นางมัณฑนา  เลิศเสรพีัฒนกุล  กรรมการ 
       7.2.9 นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ  
       7.2.10 นางสาวอารีรัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
       7.2.11 นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์  กรรมการ 
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       7.2.12 นายเจนภพ  มณีพงษ ์  กรรมการ  
       7.2.13 นางสาวปราณี  พรมติ๊บ   กรรมการ 
       7.2.14 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ ์  กรรมการ 
       7.2.15 นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์  กรรมการ 
       7.2.16 นายไพฑูรย ์    โพธ์ิพยัคฆ์  กรรมการ   
       7.2.17 นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการและเลขานุการ 
     7.3 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
       7.3.1 นายเรวัตต์    นกสว่าง   ประธานกรรมการ 
       7.3.2 นางสาวอุบล  บุญชู   รองประธานกรรมการ 
                                     7.3.3 นางสาววันทนา  กิติทรัพยก์าญจนา กรรมการ 
       7.3.4 นางมาลิน  จันทร์แสง  กรรมการ 
       7.3.5 นางกัลยา  ม่วงมั่น   กรรมการ 
       7.3.6 นางศันสนีย์  พันธ์เรือง  กรรมการ 
       7.3.7 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม   กรรมการ 
       7.3.8 นายรุ่งโรจน ์  สมนลิ   กรรมการ 
       7.3.9 นางสาวจิดาภา  เซียนจันทึก  กรรมการ   
       7.3.10 นายคมสัณห์  จันสอน   กรรมการ 
       7.3.11 นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า  กรรมการ 
       7.3.12 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์  กรรมการ 
       7.3.13 นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการ 
       7.3.14 นางสาวอัจฉรา   ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการและเลขานุการ   
     7.4 กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
       7.4.1 นางสาวอรทัย  จันทรงัษี  ประธานกรรมการ 
       7.4.2 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ  รองประธานกรรมการ            
       7.4.3 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
       7.4.4 นางสาวตวงศรณ์  องอาจ   กรรมการ 
       7.4.5 นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่   กรรมการ 
       7.4.6 นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
       7.4.7 นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ  กรรมการ 
       7.4.8 นางสาววิชุตา  อินไผ ่   กรรมการ 
       7.4.9 นางสาวศุภร  แซ่ลู ่   กรรมการ 
       7.4.10 นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี  กรรมการ 
       7.4.11 นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 
       7.4.12 นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
       7.4.13 นางสาววิชชุดา  สมจิตร   กรรมการ 
       7.4.14 นางสาวภาพิมล  ฐานะ   กรรมการ 
       7.4.15 นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการ  
       7.4.16 นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
         7.4.17 นางสาวธัญญาลกัษณ์ มีวงษ์   กรรมการ 
       7.4.18 นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  กรรมการ 
       7.4.19 นางสาวชเนตตี  เมืองมูล   กรรมการ  
       7.4.20 นางสาวทารินทร ์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 
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                        หน้าที่ 1. จัดท าและตรวจนับแบบทดสอบ, กระดาษค าตอบ, กระดาษทด(ถ้ามี) ตามจ านวนนักเรียน 
                                   ที่เข้าสอบในแต่ละห้องสอบ 
    2. วางแผนการตรวจกระดาษค าตอบ ให้เป็นไปตามแนวทาง และค าตอบที่ส านักงาน 
                                   คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
    3. บันทึกข้อมูลผลการสอบเป็นรายข้อ และรายบุคคลในโปรแกรม Excel ตามแบบฟอร์ม 
                                   ที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ก าหนด และตรวจทานให้ถูกต้อง   
                                   โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ.2561 
 

                   ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความเรียบร้อย  เพื่อให้การด าเนินงานสอบเป็นไป 
                    ตามวัตถุประสงค์ เกิดความยุติธรรมและทีย่งตรงมากทีสุ่ด 
 
                         สั่ง  ณ  วันที่  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

                                                                                                                                                                                                                            
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เอกสารประกอบค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาที่ 317/2560 
การจัดห้องสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 ………………………………………… 
 ในการจัดห้องสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560           
ใช้ห้องสอบ 10 ห้อง  การจัดห้องสอบใหจ้ัดตามจ านวนนักเรียนในแตล่ะหอ้ง โดยจัดที่นั่งในหอ้ง 40 ที่นั่ง  ที่เหลือจัด     
นอกห้อง  ห้อง 341 – 347, 336 และ 155 จัดห้องสอบในวันพุธท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2560  ส่วนห้อง 348  จัดห้องสอบ
ในวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หลังเลกิสอบกลางภาค  มอบหัวหน้าอาคาร  หัวหน้าระดบั และ ครูทีเ่ป็นกรรมการ
ก ากับห้องสอบห้องที่ใช้ในการสอบวันที ่ 26 และ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดูแลการจัดห้องสอบใหเ้ป็นไปตามผงัและดูแลความสะอาดของ
ห้องสอบได้แกห่้องตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ห้องสอบ ครูที่มหีน้าที่ก ากบันักเรียนจัดห้องสอบ 
นักเรียนที ่
ท าหน้าที ่

จัดห้องสอบ 

จัดสอบ
ในห้อง 

จัดสอบ
นอกห้อง 

รวม 

1(341) นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์ นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ ์ ม.6/1 40 7 47 
2(342) นายกิตติคุณ   จันทะโมคา นายอัครวัฒน์  ยอแสง ม.6/1-2 40 6 46 
3(343) นางสาวปาวรีย์  ขาวสมบรูณ์ นายปรมินทร์  เสมอภพ ม.6/2-3 40 8 48 
4(344) นายภูมินทร์  เกิดศร ี นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์ ม.6/3-4 40 5 45 
5(345) นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ นางมัณฑนา  เลิศเสรพีัฒนกลุ ม.6/4-5 40 5 45 
6(346) นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธ์ิ ม.6/6 40 7 47 
7(347) นางสาวธารทิพย์  เขินค า นางสาวประภากร  กรรเจียกพงศ์ ม.6/6 40 9 49 
8(348) นางปราณี  วีระหงส ์ นางสาวกาญจนา  กรีธาธร ม.6/8 40 8 48 
9(336) นางศรัญยร์ัชต์  แก้ววิมล นางสาวชเนตตี  เมืองมูล ม.4/3-4 40 10 50 
10(155) นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   นางสาวภาพิมล  ฐานะ ม.3/10 26 - 26 
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ตารางการใช้ห้องเรียนในวันพฤหัสบดีท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 

ชั้น/ห้อง คาบ รหัสวิชา ครูผู้สอน ห้องเรียนเดิม ห้องเรียนใหม่ 
ม.4/8 6 ส31102 ครูขวัญจิตร 346 337 

 7 จ31202 ครูสิวล ี 346 334 
ม.5/1 8 ค32102 ครูอารีรัตน์ 336 442 

 9 I30202 ครูอริสา 336 442 
ม.5/5 6 อ32102 ครูชเนตตี 341 173 

 7 ส32102 ครูอัครวัฒน์ 341 175 
ม.5/9 6 ท32102 ครูนาตยา 345 244 

 7 I30202 ครูเลอพงศ ์ 345 244 
 8 ส30232 ครูชมพูนุช 345 171 
 9 อ32102 ครูชเนตตี 345 171 

ม.6/3 6 ท33102 ครูลักขณา 347 ศูนยภ์าษาไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอบ Pre O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สอบวันพฤหัสบดีที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ.2560 

เวลา นาท ี วิชา 
08.00 – 09.30 น. 90 ภาษาไทย 
09.30 – 11.30 น. 120 คณิตศาสตร ์

พัก 
12.30 – 14.00 น. 90 วิทยาศาสตร์ 
14.00 – 15.30 น. 90 ภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


