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ค าสัง่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ที ่23 / 2561 

เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานจดัสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2560 
.......................................................... 

         ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 รับผดิชอบจดัสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 โดยร่วมมือกับทางโรงเรียนซ่ึงอยู่ใน
ศูนย์ประสานการสอบที ่3  สหวิทยาเขตรัชโยธิน ด าเนินการจัดสอบ ในวันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดงัน้ัน เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที ่39 วรรคแรกแหง่พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่ 27 ( 1 ) แหง่พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแตง่ตั้งครูและบคุลากรทางการศึกษา ปฏบิัติหน้าที่ดงัน้ี 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ                     
     1. นายเลศิศิลป ์ รัตนมุสิก          ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  ประธานกรรมการ  
     2. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    รองประธานกรรมการ               
     3. นางสาวนาตยา       นะวะมะวัฒน์    ปฏิบัตหิน้าที่แทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
     4. นายเกตุ    โพธ์น้อย         ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
     5. นายพีรพงษ ์  ดาระกะมาศ     ปฏิบตัิหน้าทีแ่ทนรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
     6. นางสาวปณยา แพร่เจริญวฒันา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   กรรมการและเลขานุการ 
2.  คณะกรรมการสนามสอบ    ประกอบด้วย 
     2.1  สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประกอบด้วย 

1. นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานสนามสอบ  
2. นางบุษกร  เมืองเรืองวทิย ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 

           3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา           ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           4. นางจิราภรณ์  วราชุน         ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           5. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวฒันา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
   6. นางสาววิภาวด ี ศรีเชียงขวาง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   กรรมการกลาง 
           7. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   กรรมการการเงิน     
           8. นายเกต ุ  โพธ์ิน้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   ประชาสัมพันธ ์

9. นางสาวพัชรา     ภู่สวัสดิ ์            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา    กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ   
                                                                                                                 และรักษาข้อสอบ 

 10. นายสิทธิศักดิ์            แก้วสอนทะเล      รองผู้อ านวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็       ผูแ้ทนศูนย์สอบ 
           11. นายธวัช  สังขพงษ ์        พนักงานขับรถ      พนักงานขับรถ 
           12. นายสมทรง  ศุขะเนตร นักการภารโรง      เจา้หน้าที ่
           13. นายอดุลย ์  พุทธขันธ์         นักการภารโรง      เจา้หน้าที ่
           14. นายวีระชัย  น้ าพระหัส นักการภารโรง      เจา้หน้าที ่
           15. นางเพ็ญศรี  การเที่ยง  ครูโรงเรียนหอวัง   กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 
           16. นางสาวพรธิตา ไทยวงษ ์  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 1 (333) 

17. นางสาวภคนันท ์ ศิริลือสาย ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
18. นางสาวกัญญารัตน์ ชากัน  ครูโรงเรียนหอวัง             กรรมการคุมสอบห้อง 2 (334) 
19. นางสาวธญัญลักษณ์ ชะริโต  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
20. นายอนพัทย ์  ปิ่นป้อง  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 3 (335) 
21. นางสาวเสาวนีย ์ อินทร์จักร์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
22. นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 4 (336) 
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23. นายกฤษณะพล คชสิทธิ ์  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
24. นายวจนะการ  ดีบุตร  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 5 (341) 
25. นางสาวปานรดา ชัยชญานันท ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
26. นางสาวณัฐณิชา ติยะศาศวตั ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 6 (342) 
27. นางสาวรุจิพากร บุตรสงิขรณ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
28. นางสาวจิราพร ค าพุก  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 7 (343) 
29. นางสาวจรรยาภรณ์ โชคชยัฐานนันท์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
30. นางสาวกรรณิกา แสงชูทอง ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 8 (344) 
31. นางสาวสพุิชชา เคียงขา้ง  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
32. นางสาวอนุสรา คงเกต  ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 9 (345) 
33. นางสาวณัฏฐธดิา เขมาภิรักษ ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
34. นางสาวสภุาวด ี สอาดอิษฐ ์ ครูโรงเรียนหอวัง              กรรมการคุมสอบห้อง 10 (346) 
35. นายศภุกิจ  ศรีวงศช์ัย ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
36. นางสาวพชิญาภรณ์  อินมงคล  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 11 (347) 
37. นางสาวภาวินี  กันตี  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 
38. นางสาวชลิตา  ปะกิแพ  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 12 (348) 

           39. นางสาวณฤทยั ส าโรงแสง ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 13 (232) 
           40. นางสาวธัญลักษณ์ วรรณกูล  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 13 (232) 
           41. นางสาววรรณนิศา พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (233) 
           42. นางสาวเบญจทิพย ์ ศรีวงศช์ัย ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 14 (233) 

43. นางลดัดา  ค้ าช ู  ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (234) 
44. นางสาวสดุารัตน์ หนูศรีแก้ว ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพญ็  กรรมการคุมสอบห้อง 15 (234) 

2.2 สนามสอบโรงเรียนหอวัง  ประกอบด้วย 
 1. นางสาวชตุิภรณ์ ทัศนกิจ            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           2. นายภูมินทร์  เกิดศรี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นางขันทอง  ทองน้อย   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           4. นางสาวสุภาลัย  สายค าภา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           5. นางสาวยุวด ี  เสือใหญ ่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  3      
           6. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           7. นางสาวอัจฉรา  ทองทา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           8. นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
           9. นางสาวเจนจิรา  สรสวัสดิ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           10. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
           11. นางสาวเพยีงยิหวา เผ่าโพนทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           12. นายพศัพงศ ์  จิรพัฒนพงศ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  6 
           13. นางสาวอุบล  บุญช ู     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           14. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  7 
           15. นายอัครวฒัน์  ยอแสง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
           16. นายสมชาต ิ  แจ้งกระจ่าง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  8 
           17. นางสาววิชดุา     บุญเทยีม  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           18. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ ์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  9 
           19. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
           20. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง 10 
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    2.3 สนามสอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบ าเพ็ญ  ประกอบด้วย 
           1. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ผู้แทนศูนย์สอบ 
           2. นางสาวศากุน  เทียนทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           3. นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการคุมสอบห้อง  1 
           4. นางสาวนัดธิดา  นวลศร ี  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           5. นางสาววชิชดุา  สมจิตร   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  2 
           6. นายสมชาย  คงเสน่ห์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
           7. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี      ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  3 
 8. นายประชาธิป  ใจกล้า  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
 9. นายสุรพล  กาญจนเวโรจน์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  4 
 10. นางสาวกาญจนา กรีธาธร  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
 11. นางสาวสจุิตรา อยู่เย็น  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการคุมสอบห้อง  5 
3.  คณะกรรมการการเงินและพัสดุ   ประกอบด้วย   
     3.1 นางสาวนาตยา   นะวะมะวัฒน์  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   ประธานกรรมการ                                                        
     3.2 นางมัณฑนา เลิศเสรีพฒันกุล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา   กรรมการ 
     3.3 นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา             กรรมการและเลขานุการ 

     หน้าที่  จดัซ้ือ จดัจ้างตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

4.  คณะกรรมการจัดหอ้งสอบ   ประกอบด้วย   
     4.1 นางพวงเพญ็   เต๊ะขันหมาก ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  ประธานกรรมการ  
     4.2 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.3 นางขันทอง ทองน้อย  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.4 นางศรัญย์รัชต ์  แก้ววิมล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.5 นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการ 
     4.6 ครูที่ปรึกษาทีดู่แลห้องที่ใช้ในการสอบทุกทา่น      กรรมการ 
     4.7 นักการภารโรงทุกคน      นักการภารโรง     กรรมการ 
    4.8 นายประชาธิป   ใจกล้า     ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรรมการและเลขานุการ                                                            
     หน้าที่  1. ก ากับดูแลการจัดห้องสอบและห้องศูนย์เรียนรวม  ท าความสะอาดห้องน้ าและบริเวณโดยรอบ     
          2. หลังเลิกเรียนวันพฤหัสบดีที ่1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2561 ใหค้รูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1-3/9, ม.4/5, ม.4/7, ม.4/10  และ  

  ม.2/3-2/5  ดูแลการจดัห้องสอบโดยจดัโต๊ะเก้าอ้ี ห้องละ 30 ชุด แบง่เป็น  5  แถว ๆ ละ 6 ที่น่ัง โต๊ะเก้าอ้ีทีเ่หลือ   
 วางซ้อนอยา่งเป็นระเบียบไว้นอกห้องเรียน พร้อมทั้งดูแลความสะอาดของห้องเรียนให้เรียบร้อย  

5.  กรรมการฝ่ายพยาบาล 
              นางสาวศิริรัตน์  ศรีเทพ  
      หน้าที่ ให้บริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนักเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบ 
 

             ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O - NET)   
และแนวปฏบิัติการจดัสอบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยเคร่งครัด 
 

    สัง่  ณ  วันที ่ 23  มกราคม  พ.ศ.2561 

                  
 

                                                        (นายเลศิศิลป์  รัตนมุสิก)  
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
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