
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที่  197/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

…………………………………………. 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้ก าหนดการสอบกลางภาค  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในวันที่  16  และ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่  
17 และ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561   และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 – 6 ในวันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดั้งนั้น เพื่อให้
การด าเนินงานสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  39 วรรคแรกแหง่พระราชบญัญัติ
ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการและมาตราที่  27 (1) แห่ง
พระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ดงันี ้  
   

  1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ   
 1.3 นางจิราภรณ์  วราชุน    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  เมอืงเรืองวิทย ์  รองประธานกรรมการ   
 2.3 นางสาวศิรลิักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการ 
 2.4  นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็  กรรมการ 
 2.5  นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
 2.6 นางสาวนริศรา  กาวิโย   กรรมการ 
      2.7  นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์  กรรมการ 
 2.8  นางสาวปณยา  แพร่เจรญิวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 2.9  นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที่  จัดเตรียมข้อสอบอุปกรณ์การสอบ รบั-จ่ายข้อสอบประสานงานระหว่างคณะกรรมการ 

ประจ าอาคารกบักองกลาง 
3.  คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร  ประกอบด้วย 

3.1 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 1 ( ห้องศูนย์วิชาภาษาต่างประเทศ ) 
 3.1.1 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง            ประธานกรรมการ 

 3.1.2 นางสาวอรทัย  จันทรังษี            รองประธานกรรมการ 
 3.1.3 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล       กรรมการ 
 3.1.4 นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการ 
 3.1.5 นางจุฑารัตน์  ภัทรกรธนกิจ         กรรมการ 
 3.1.6 นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ          กรรมการ 
 3.1.7 นางสาวศุภร  แซ่ลู่            กรรมการ 
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 3.1.8 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร         กรรมการ 
 3.1.9 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สริิ        กรรมการ 
 3.1.10 นายนวเรศ  เสนคุ้ม           กรรมการ 
 3.1.11 นายประชาธิป  ใจกล้า           กรรมการ 
 3.1.12 นายปิยพฤต ิ จิธานนท์           กรรมการ 
 3.1.13 นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว        กรรมการ 
                                 3.1.14 นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
 3.1.15 นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์  กรรมการ 
 3.1.16 นายกิตติพงษ์  เตชะตานนท์      กรรมการ  
 3.1.17 นายทิวัตถ์  ชะลุนรัมย ์           กรรมการ 

 3.1.18 นายศิวกร  แสงธรรมชัย          กรรมการ  
    3.1.19 นางสาวอัจฉรี  มีสุวรรณ          กรรมการ 
 3.1.20 นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์           กรรมการและเลขานุการ 

 3.1.21 นายทองฉัตร  ไรนุ่น           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
               3.2 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 2 (ห้องศูนย์วิชาคณิตศาสตร์) 

3.2.1 นางจิราภรณ์  วราชุน  ประธานกรรมการ 
3.2.2 นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  รองประธานกรรมการ 
3.2.3 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา  กรรมการ 
3.2.4 นายทรงพรต  เช้ือภักดี  กรรมการ 
3.2.5 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง  กรรมการ 
3.2.6 นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
3.2.7 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี  กรรมการและเลขานุการ  
3.2.8 นางสาวปราณี  พรมติบ๊  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                         3.3 คณะกรรมการกลางประจ าอาคาร 3 (ห้องศูนย์วิชาภาษาไทย) 
 3.3.1 นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์        ประธานกรรมการ 
 3.3.2 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต               รองประธานกรรมการ 
 3.3.3 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์          กรรมการ 
 3.3.4 นายเรวัตต์  นกสว่าง          กรรมการ 
 3.3.5 นางสาวอุบล  บญุชู          กรรมการ 
 3.3.6 นายไกรสร  หมอ้แหละ          กรรมการ 
 3.3.7 นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์      กรรมการ 
 3.3.8 นางสาวณัฏฐณิชา  รัตนประทมุ       กรรมการ 
            3.3.9 นายสมพร  ชัยวงษ์   กรรมการ 
 3.3.10 นางสาวอัจฉรา  ทองทา               กรรมการและเลขานุการ 
 3.3.11 นายรุ่งโรจน์  สมนิล                    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
                         หน้าที่  
                         - รับข้อสอบจากกองกลางไปแจกให้กับกรรมการก ากับห้องสอบ พร้อมทั้งรับข้อสอบและ 
กระดาษค าตอบจากห้องสอบส่งคืนกองกลาง และประสานงานระหว่างห้องสอบกับกองกลางเกี่ยวกับการสอบ 

  - ตรวจสอบจ านวนกระดาษค าตอบของผู้เข้าสอบให้ตรงกับจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ 
 - รวบรวมกระดาษค าตอบของนักเรียนจัดเข้าปึกตามห้องเรียน และแยกกระดาษปะหน้า 

ที่มีลายมือช่ือผู้เข้าสอบเย็บรวมกันเป็นรายวิชา 
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 - ก ากับการสอบแทนกรรมการก ากับการสอบที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ 
 - สรุปผลการด าเนินงานส่งรองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการเมื่อการด าเนินงานสอบเสรจ็สิ้น 

                    4.  คณะกรรมการก ากับเวลาสอบ 
       4.1 นายเกตุ  โพธ์ิน้อย  ประธานกรรมการ 
       4.2 นางสาวยุวดี  เสือใหญ ่  กรรมการ 
                          หน้าที่ ก ากับเวลาใหเ้ป็นไปตามตารางสอบ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบ 
  5.  คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
       5.1 นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาวชนัฐกานต์  จิตหมั่น กรรมการ  
                          หน้าที่ ให้บริการปฐมพยาบาลและคุมสอบนกัเรียนที่ป่วยในช่วงระยะเวลาที่มีการสอบ 
               6. คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
 

กรรมการก ากับห้องสอบ 

วัน เดือน ปี ที่สอบ / ชั้นที่เข้าสอบ / ห้องที่ก ากับการสอบ  
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(บ) วันศกุร์ 

16 ก.ค.61 17 ก.ค.61 18 ก.ค.61 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 20 ก.ค.61 
ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นางสาววิจิตรา        รอดหย ู 13(153) - 37(333) 13(153) - 37(333) 

นายเลอพงศ์ จันสีนาก 13(153) - 15(155) 13(153) - 15(155) 

นางสาวธารทิพย์       เขินค า 9(163) - 27(342) 9(163) - 27(342) 

นายปณีต จิตต์นุกุลศิร ิ 37(333) - 37(333) 37(333) - 37(333) 

นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา 14(154) - 27(342) 14(154) - 27(342) 

นางสาวลักขณา อ่อนฤทธ์ิ 37(333) - 12(151) 37(333) - 12(151) 

นางสาวกนกนาถ   แซ่ตั้น - 3(173) 15(155) 9(163) 3(173) 15(155) 

นางสาวจันทมาศ บัวจันทร ์ 34(336) - 14(154) 34(336) - 14(154) 

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

นายอัครวัฒน์ ยอแสง 21(234) - 21(234) 21(234) - 21(234) 

นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์ 14(154) - 36(334) 17(241) - 36(334) 

นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 7(166) - 7(166) 7(166) - 7(166) 

นางขันทอง ทองน้อย - 11(161) 11(161) 11(161) - 11(161) 

นางสาวลลิตา แขกรัมย ์ 22(233) - 22(233) 22(233) - 22(233) 
นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 25(224) - 25(224) 25(224) - 25(224) 
นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธ์ิ - 6(176) 32(347) 24(231) 1(171) 32(347) 

นางสาวนิตติยา แก้วนก - 5(175) 32(347) 25(224) 5(175) 32(347) 

นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนส ี - 5(175) 8(164) 8(164) 5(175) 8(164) 

นายจีรพงศ์ เกิดธูป 6(176) - 6(176) 6(176) 11(161) 6(176) 

นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์ 23(232) 4(174) 23(232) 23(232) - 23(232) 

นางสาวฟารีดะ โต๊ะเละ๊ 25(224) 11(161) 25(224) - - 25(224) 

จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน 17(241) - 16(141) 17(241) - 16(141) 

นายจาตุรนต์ มหากนก 2(172) - 26(341) 2(172) - 26(341) 

นายภูมินทร์ เกิดศร ี 20(244) 1(171) 26(341) - - 26(341) 

นายพัศพงศ์ จิรพฒันพงศ์ - 15(155) 17(241) 19(243) 15(155) 17(241) 

นายสมชาย คงเสนห่ ์ - 4(174) 33(348) - 4(174) 33(348) 
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กรรมการก ากับห้องสอบ 
 

วัน เดือน ปี ที่สอบ / ชั้นที่เข้าสอบ / ห้องที่ก ากับการสอบ 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(บ) วันศกุร์ 

16 ก.ค.61 17 ก.ค.61 18 ก.ค.61 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 20 ก.ค.61 
ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นายสุภวัชร ชาติการุณ 5(175) - 5(175) 5(175) - 5(175) 

นายปรมินทร์ เสมอภพ 6(176) - 6(176) 6(176) - 6(176) 

นางอมรรัตน์ มาฬมงคล 15(155) - 31(346) - 8(164) 31(346) 

นางสาวพัชรินทร์ สายสงัข์ 11(161) 8(164) 33(348) - - 33(348) 

นางศันสนีย์ พันธ์เรือง 19(243) - 19(243) 19(243) - 19(243) 

นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม 18(242) - 18(242) 18(242) - 18(242) 

นางสาวจิดาภา สุริยันต ์ 3(173) - 3(173) 3(173) - 3(173) 

นายคมสัณห์ จันสอน 2(172) - 28(343) 15(155) 14(154) 28(343) 

นางสาวจารุวรรณ ทองขุนด า 10(162) - 10(162) 10(162) 7(166) 10(162) 

นางสาวมินทร์ตรา   วิชาสวัสดิ์ 8(164) 9(163) 9(163) - - 9(163) 

นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ 19(243) 2(172) 2(172) - - 2(172) 
นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย ์ 3(173) - 3(173) 3(173) 3(173) 3(173) 

นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล - 10(162) 30(345) - 10(162) 30(345) 

นางสาวอ าไพ พาโคกทม 15(155) - 29(344) 15(155) - 29(344) 

นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 23(232) - 23(232) 23(232) - 23(232) 

นางสาวศศิธร นานไธสง - 10(162) 29(344) - 10(162) 29(344) 

นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์ - 14(154) 28(343) - 14(154) 28(343) 

นายเจนภพ มณีพงษ ์ 24(231) 8(164) 8(164) - - 8(164) 

นางสาวนาถพร มูลจันทร ์ 5(175) 7(166) 5(175) - - 5(175) 

นายไพฑูรย์ โพธ์ิพยัคฆ์ 10(162) - 36(334) 10(162) 8(164) 36(334) 
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ ์ 20(244) - 20(244) 20(244) 4(174) 20(244) 

นางสาวลักษนิช หิรัญตระกลู - 7(166) 24(231) 2(172) 7(166) 24(231) 

นายอภิวิชญ์ สิรสิุกลัย์กลุ - 14(154) 20(244) 20(244) - 20(244) 

นางสาวตวงศรณ์ องอาจ 35(335) - 35(335) 35(335) - 35(335) 

นางสาวแรกรัก บุญอยู ่ - 13(153) 31(346) - 13(153) 31(346) 

นางสาววิชุตา อินไผ ่ - 13(153) 12(151) - 13(153) 12(151) 

นายกอปรคุณ ชุมวรรณศร ี - 9(163) 9(163) - 9(163) 9(163) 

นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ 4(174) - 4(174) 4(174) - 4(174) 

นางสาววิชชุดา สมจิตร 35(335) - 35(335) 35(335) - 35(335) 

นางสาวภาพิมล ฐานะ 24(231) - 24(231) 24(231) - 24(231) 

นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง - 15(155) 17(241) 5(175) 15(155) 17(241) 

นางสาววิชุดา บุญเทียม 22(233) - 22(233) 22(233) - 22(233) 
นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์ 7(166) - 7(166) 7(166) 9(163) 7(166) 

นางสาวสุภาลัย สายค าภา 8(164) - 30(345) 14(154) 2(172) 30(345) 

นางสาวชเนตตี เมืองมูล 17(241) 3(173) 16(141) - - 16(141) 

นางปราณี                  วีระหงส ์ - 2(172) 2(172) - 2(172) 2(172) 

นางนฤมล มุสิเกต ุ 11(161) - 11(161) 11(161) - 11(161) 
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    หน้าที่ 
-ก ากับห้องสอบใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ..ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับ 

ห้องสอบ พ.ศ.2548 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลไม่ให้นักเรียนทุจริตในการสอบ 
    -เรียงกระดาษค าตอบตามเลขที่ แยกเป็นห้องตามรายช่ือในซองอปุกรณ์  โดยไม่ต้องแทรก 

กระดาษค าตอบของนกัเรียนที่ขาดสอบ 
-ขณะเดินให้ผู้เข้าสอบลงลายมือช่ือด้านหลงัใบปะหน้ากระดาษค าตอบ  ควรตรวจดูความ 

ถูกต้องของการเขียนหัวกระดาษค าตอบ    
   -ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้องสอบก่อนกรรมการก ากับห้องสอบอนญุาต 

   -เมื่อไม่ใช้ห้องสอบใหป้ิดห้องสอบและแจ้งไม่ให้นักเรียนเข้าห้องสอบก่อนได้รบัอนุญาต  
   -ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ความสะอาดของห้องสอบ และมอบหมายให้นักเรียนท าความสะอาด 

ในคาบสุดท้ายของการสอบแต่ละวัน  
      7.  คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประมวลผล  ประกอบด้วย 
            7.1 นายอ านาจ  สิงหท์อง   ประธานกรรมการ 
  7.2 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
  7.3 นางสาววรางคณา  ชาวน่าน   กรรมการ 
  7.4 นายสัญชัย  วัชรพรรณ   กรรมการ 
  7.5 นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการและเลขานุการ 
                         หน้าที่  ตรวจข้อสอบ ประมวลผลการสอบ วิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมผลการวิเคราะห์
ข้อสอบ ตรวจทานให้ถูกต้องด้วยเครือ่งตรวจข้อสอบและเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งคะแนนการสอบเข้าโปรแกรม School ICT 
ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

8. คณะกรรมการจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย  
 8.1 นายเกตุ  โพธ์ิน้อย                ประธานกรรมการ 
 8.2 นายประชาธิป  ใจกล้า               รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายปรมินทร์  เสมอภพ               กรรมการ 
 8.4 นายเจนภพ  มณีพงษ์               กรรมการ 
 8.5 นางขันทอง  ทองน้อย               กรรมการ 
      8.6 นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สริ ิ               กรรมการ  
 8.7 นางสาวภาพิมล  ฐานะ               กรรมการ 

 
กรรมการก ากับห้องสอบ 

 

วัน เดือน ปี ที่สอบ / ชั้นที่เข้าสอบ / ห้องที่ก ากับการสอบ 
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี(ช) วันพฤหัสบดี(บ) วันศกุร์ 

16 ก.ค.61 17 ก.ค.61 18 ก.ค.61 19 ก.ค.61 19 ก.ค.61 20 ก.ค.61 
ม.1,2 ม.3 ม.4-6 ม.1,2 ม.3 ม.4-6 

นางสาวกาญจนา กรีธาธร 4(174) - 4(174) 4(174) - 4(174) 

นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น 21(234) - 21(234) 21(234) - 21(234) 

นายอนันต ์ สุโพธ์ิ 1(171) - 1(171) 1(171) - 1(171) 

นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์ 34(336) 1(171) 14(154) - - 14(154) 

นางสาวนฤมล เจริญนาวี 9(163) - 10(162) 34(336) 1(171) 10(162) 

นายมิต ิ โอชสานนท ์ 36(334) - 34(336) 36(334) - 34(336) 

นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ - 6(176) 19(243) 8(164) 6(176) 19(243) 

นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน ์ 18(242) - 18(242) 18(242) 6(176) 18(242) 

นางสาวธนัตตา ตะโนนทอง 36(334) - 34(336) 36(334) 11(161) 34(336) 
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 8.8 นายนวเรศ  เสนคุ้ม                    กรรมการ  
 8.9 นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์                    กรรมการ 
 8.10 นางสาวศิรลิักษณ์  เพ็งถมยา                    กรรมการ 
 8.11 ครูทีป่รึกษาที่ดูแลหอ้งที่ใช้ในการสอบทุกท่าน กรรมการ  
 8.12 นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร                    กรรมการและเลขานุการ  
     หน้าที่  หัวหน้าอาคาร หัวหน้าระดบั และครทูี่ปรึกษาดูแลนักเรียนจัดห้องสอบตามรายละเอียดของ 

เอกสารประกอบค าสั่ง 

      9. กรรมการฝ่ายสถานท่ี  
                  นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  

           หน้าที่  อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
  10. กรรมการฝ่ายงบประมาณ 
                  นางมาลิน  จันทร์แสง  

            หน้าที่  อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาติดต่อราชการในส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  
      11. กรรมการฝ่ายส านักงานผู้อ านวยการ 
        นางวิไลพร  สังข์แก้ว  

            หน้าที่  อ านวยความสะดวกให้กับผู้ทีม่าติดต่อราชการในส านักงานผู้อ านวยการทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  
      12. การส่งผลการสอบรายวิชาท่ีสอบนอกตาราง ครูประจ าวิชากรอกผลการสอบลงในโปรแกรม School 
ICT และตรวจทานให้เรียบร้อยภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
      13.  ตารางสอบ ก าหนดห้องสอบ และการจัดห้องสอบ  ดังค าช้ีแจงประกอบแนบท้ายค าสัง่ 
 

 ให้ทุกฝ่ายปฏิบัตหิน้าที่เพื่อให้การด าเนินงานสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีแก่นักเรียนมากทีสุ่ด 
 

                         สั่ง  ณ  วันที่   3  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
                                                                 
 

(นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

เอกสารประกอบค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาที่  197/2561 
การจัดห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

………………………………………… 
 

 การจัดห้องสอบ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
ใช้ห้องสอบ 37 ห้อง  ให้จัดห้องละ 36 ที่นั่ง โดยจัดที่นั่งในห้อง 6 แถว ๆ  ละ 6 ที่นั่ง โต๊ะเก้าอี้ที่เหลอืให้จัดเรียงไว้หนา้ห้อง
ให้เรียบรอ้ย จัดห้องสอบในวันศุกร์ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลงัเลิกเรียน  จัดที่ห้องโฮมรูม  มอบหัวหน้าอาคาร  
หัวหน้าระดบั  และ ครูทีป่รึกษาดูแลการจัดหอ้งสอบใหเ้ป็นไปตามผังและดูแลความสะอาดของหอ้งสอบได้แกห่้องต่อไปนี ้
 

171 172 173 174 175 176  
166 164 163 162 161 151  
153 154 155 141 241 242  
243 244 234 233 232 231  
224 341 342 343 344 345  
346 347 348 336 335 334 333 

    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


