
 

ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่ 224/2560 

เร่ือง  การสอบธรรมสนามหลวง  ปีการศึกษา 2560 
 

 

เน่ืองด้วยแม่กองธรรมสนามหลวงได้ก าหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ในปีการศึกษา 2560 

โดยก าหนดใหโ้รงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นสนามสอบ  และจัดสอบนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 
และ 5 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.50 น. เพื่อให้การสอบเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการวัดผลประเมินผล  ประกอบกับมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและการวัดผล
ทางการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาที่ดียิ่งขึ้น  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้ 
1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ประสานงาน แก้ปัญหาและสั่งการเกี่ยวกับการสอบ  
     วัดผล ประกอบด้วย 

1.1 นายประยงค์  อินนุพัฒน์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นายประยงค์  ด่วนเดิน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.3 นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4 นายธนิต  ดีทอง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.5 นายณรงค์  ศิริยงค์  ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
1.6 นางสุลีพร  ดีทอง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.7 นางจ าเรียง  ใจกว้าง  ครู ค.ศ.3  กรรมการ 
1.8 นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู ค.ศ.2  กรรมการ 
1.9 นางสาวรักชนก โสอินทร์ ครู ค.ศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการกองกลาง มีหน้าที่รับข้อสอบ ตรวจเช็คข้อสอบ จ่ายข้อสอบในวันสอบ ตรวจนับจ านวน
กระดาษ ค าตอบ แจกข้อสอบและกระดาษค าตอบที่สอบเสร็จสิ้นแล้วให้กับทางวัดบ่อพุทธ ประกอบด้วย 
 4.1 นางสาวรักชนก         โสอินทร์  ประธานกรรมการ 
 4.2 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการ 
 4.3 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร   กรรมการ 
 4.4 นางสาวดาราราย กัววงศ์   กรรมการ 
 4.5 นายสัญชัย  พิกุลงาม  กรรมการ 
 4.6 นางสาวจีราวรรณ เพชรรัตน์  กรรมการ 
 4.7 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์  กรรมการ  

4.8 นายศรีสุวรรณ บรมสุข   กรรมการและเลขานุการ 
2.1 เจ้าหน้าท่ีอัดส าเนา มีหน้าที่อัดส าเนาข้อสอบประกอบด้วย นางสาวสายทอง  ชารักดี 



3. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการสอบมีหน้าที่ควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนประกอบด้วย 
 

3.1 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 

ชั้นตรี กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 
ห้องที่ 1 นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว 121  
ห้องที่ 2 นายพิชัย  บุญชูประภา 122  
ห้องที่ 3 นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   123  
ห้องที่ 4 นายอาวุธ  จันทร์เมือง 124  
ห้องที่ 5 นางสาวอัญญากร  ช่วยสงค์ 125  
ห้องที่ 6 นายภราดร  ไชยเขียว 126  
ห้องที่ 7 นางสาวจิราพร  บูญเหลือ 222  
ห้องที่ 8 นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์ 115  
ห้องที่ 9 นายธิรพงษ์  คงด้วง ฝ001  
ห้องที่ 10 นายนาวิน  โพธิ์ศรี ฝ002  
ห้องที่ 11 นางสาวนิธิยา  ทองยวน ฝ003  

 
3.2 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นโท 

ชั้นตรี กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 
ห้องที่ 1 นายเจนณรงค์  พันทวี 342  
ห้องที่ 2 นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ 343  
ห้องที่ 3 นายเชาวลิต  กรัดภิรมย์ 344  
ห้องที่ 4 นางสาวจุฑามาส  ซุ้นห้วน 345  
ห้องที่ 5 นางสาวพัชริณี  สมผล 346  
ห้องที่ 6 นางสาวพิมพิไล กัญญา 347  
ห้องที่ 7 นางสาวจิรารัตน์  ตรีรัตนพันธ์ 332  
ห้องที่ 8 นางสาวนวียา  ปักษิณ 333  
ห้องที่ 9 นางสาวปัทมา  ใจชื่น 334  
ห้องที่ 10 นางสาวอัญชรีย์   มีแสง 335  
ห้องที่ 11 นางอารมย์  เทพเกื้อ 336  
ห้องที่ 12 นางสาวอุทัยวรรณ  ไชยสาร 326  

 
 



3.3 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอก 

ชั้นตรี กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 
ห้องที่ 1 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ 327  
ห้องที่ 2 นางสาวกรธิดา  กิมาคม 227  
ห้องที่ 3 นายวีรภัทร  อินทร์เนือง 224  
ห้องที่ 4 นางยุพาพร  เกิดขุมทอง 223  

 
4. คณะกรรมการคุมสอบส ารอง  มีหน้าที่คุมสอบแทนผู้คุมสอบตัวจริง หากครูคุมสอบตัวจริงป่วยหรือมีเหตุ
จ าเป็นกะทันหันที่ไม่ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ  

 6.1 นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ 
 6.2 นายฉัตรชัย  ทองหีต 
 6.3 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม 
 6.4 นางสาวสายฝน ราษีงาม 

6.5 นางสาวรัตติยา จันทร์เอียด 
5. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  มีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลนักเรียนนอกห้องสอบ  
แก้ปัญหานักเรียนที่มาสาย แก้ปัญหานักเรียนที่แต่งกายและประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน    ระหว่างการ
สอบ น าผลรายงานฝ่ายอ านวยการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
  8.1 นายณรงค์    ศิริยงค์    ประธานกรรมการ 
  8.2 นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ   กรรมการ 
  8.3 นายจงรักษ์   บ ารุงวงศ์   กรรมการ 
  8.4 นายอรรถพล  พลวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  และเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและนักเรียน 
     

             สั่ง ณ วันที่    8   พฤศจิกายน 2560 
 
 
              (นายประยงค์  อินนุพัฒน์) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 
 
 


