
 
ค าส่ังโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ท่ี350/2561 
เร่ือง  การสอบธรรมสนามหลวง  ปีการศึกษา 2561 

 
 

เนื่องด้วยแม่กองธรรมสนามหลวงได้ก าหนดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ในปีการศึกษา 2560 

โดยก าหนดให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นสนามสอบ  และจัดสอบนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 , 2 , 3, 
4 , 5 และ 6 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 15.50 น. เพื่อให้การสอบเป็นไป
ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  ประกอบกับมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนและ
การวัดผลทางการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาท่ีดียิ่งขึ้น  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้ 
 
1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ีควบคุม ดูแล ประสานงาน แก้ปัญหาและส่ังการเกี่ยวกับการสอบ  
     วัดผล ประกอบด้วย 

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

 
2. คณะกรรมการกองกลาง มีหน้าท่ีรับข้อสอบ ตรวจเช็คข้อสอบ จ่ายข้อสอบในวันสอบ ตรวจนับจ านวน
กระดาษ ค าตอบ แจกข้อสอบและกระดาษค าตอบท่ีสอบเสร็จส้ินแล้วให้กับทางวัดบ่อพุทธ ประกอบด้วย  
 2.1 นางสาวรักชนก       โสอินทร์     ประธานกรรมการ 
 2.2 นายอรรถพล พลวัฒน ์    กรรมการ 
 2.3 นายสัญชัย  พิกุลงาม     กรรมการ 
 2.4 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด     กรรมการ 
 2.5 นางสาวคุณากร    วาณิชย์เจริญ    กรรมการ 
 2.6 นางสาวชกาภัฎ     ทิศคงทอง    กรรมการ  
 2.7 นางสาวปัทมา       ใจชื่น     กรรมการ 

2.8 นายศรีสุวรรณ บรมสุข     กรรมการและเลขานุการ 
 2.1 เจ้าหน้าที่อัดส าเนา มีหน้าท่ีอัดส าเนาข้อสอบ ประกอบด้วย  

2.1.1 นายณพงศ์ชัย       ทรัพย์ไพบูลย์    กรรมการ 
 
 
 
 



 
3. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการสอบมีหน้าท่ีควบคุมการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนประกอบด้วย 

3.1 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 
ชั้นตรี กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 

ห้องท่ี 1 นายจตุรงค์      ขุนปักษี 121  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 2 นายสายัน        จิตรรักษ์ 122  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 3 นายอิศรเกษม   สีหะวงษ์ 123  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 4 นายวุฒินนัท์    จันทร์นพรัตน์ 124  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 5 นายสุรศักด์ิ        ศรีขวัญ 125  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 6 นายนาวิน      โพธิ์ศรี   126  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 7 นายธิรพงษ์    คงด้วง 118  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 8 นายเดชศรี    สุวิรัตน์ 212  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 9 นายภราดร   ไชยเขียว 213  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 10 นายพิชัย     บุญชูประภา 214  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 11 นายวีรภัทร     อินทร์เน่ือง 222  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 12 นายชวลิต       กรัดภิรมย์ 223  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 13 นายอภิเดช     จิตรมุ่ง 224  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 14 นายอาวุธ     จันทร์เมือง 227  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 15 นายปรีชา        อิสสระ 232  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 16 นางสาวนิธิยา    ทองยวน 233  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   
ห้องท่ี 17 นางสาวศิรินาถ   ไทรงาม 234  
 พระภิกษุวัดบ่อพุทธาราม   

 
 



3.2 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นโท 
ชั้นโท กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 

ห้องท่ี 1 นางสาวอัญชรีย์       มีแสง 235  
 นางสาวฉันทลักษณ์   ทานทน   
ห้องท่ี 2 นางสาวอภิชญา       ฤทธิพันธ์ 236  
 นางยุพาพร            เกิดขุมทอง   
ห้องท่ี 3 นางสาวจิราภรณ์     ทลิกรรณ์ ฝ003  
 นางอารีรัตน์          คล้ายอุดม   
ห้องท่ี 4 นายเอกชัย            อะหลีแอ ฝ004  
 นางสาวกุลธิดา        ฉิมคล้าย   
ห้องท่ี 5 นางอัญวีณ์            หนูอุไร 321  
 นางสาวภมร          สุขศรีแก้ว   
ห้องท่ี 6 นางสาวชนกพร       ทองปาน 322  
 นางสาวพัชริณี        สมผล   
ห้องท่ี 7 นางสาวจิรารัตน์      ตรีรัตนพันธ์ 323  
 นางสาวจันธิรัตน์      หมานจิตร   
ห้องท่ี 8 นางสาวนวียา         ปักษิณ 324  
 นางสาวอมรทิพย์     จิตรอารีย์   
ห้องท่ี 9 นางสาวปาลินี        เพชรทอง 325  
 นางสาวสุวัยดา       ง๊ะสมัน   
ห้องท่ี 10 นางสาวพิมพ์พร      โพธิ์กล่ิน 326  
 นางสาวพัชรีวรรณ    อินทสุรัช   
ห้องท่ี 11 นางสาววันวิสาข์      สืบ 327  
 นางสาวยุภาพร       บุญเทียม   
ห้องท่ี 12 นางสายฝน           ราษีงาม 332  
 นางสาวปรมาภรณ์   พรหมประทีป   
ห้องท่ี 13 นางอุไรวรรณ        จันทร์เมือง 333  
 นางสาววิภาวรรณ   วิชัยดิษฐ์   
ห้องท่ี 14 นางสาวณัฐนรี        พันธ์พงศ์ 334  
 นางสาวปฐมพร      เกตุก าพล   
ห้องท่ี 15 นางสาวฑิฆัมพร     ออมสิน 335  
 นางสาวพรรณธิดา   ภูริวิทยาธีระ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3 กรรมการคุมสอบ ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอก 

ชั้นเอก กรรมการคุมสอบคนที่ 1 ห้องสอบ หมายเหตุ 
ห้องท่ี 1 นางนฤมล             ทิพย์พินิจ 336  
ห้องท่ี 2 นางสาวจันทร์จีรา    บุญปติ 337  
ห้องท่ี 3 นางสาวกรกมล       กุลทอง 342  
ห้องท่ี 4 นางสาวนิตยาพร     จันทร์ประสิทธิ์ 343  
ห้องท่ี 5 นางสาวเกศวรา      ศรีพิบูลย์ 344  
ห้องท่ี 6 นางสาวกันต์หทัย    ใจกว้าง 345  
ห้องท่ี 7 นางสาวนฤมล        สาริขา 346  
ห้องท่ี 8 นางสาวดาราราย    กัววงศ์ 347  

 
4. คณะกรรมการในการจัดห้องสอบและส่งข้อสอบ มีหน้าท่ีควบคุมการจัดห้องสอบให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยให้จัดห้องสอบจ านวน 40 ห้อง (ตามประกาศ) แต่ละห้องมีจ านวนท่ีนั่งสอบ จ านวน 40 ท่ีนั่ง 
และให้ด าเนินการส่ง – รับข้อสอบคืน มาส่งกองกลาง (อาคารสวาสด์ิ-เรืองจันทร์) ในการสอบ ตามประกาศ
ตารางการสอบนักธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 
  4.1 นายอาวุธ    จันทร์เมือง ประธานกรรมการ 
  4.2 นายศักดิ์ชัย      แอกอ้วน กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร 1 

4.3 นายอองซาน     อาว    กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร 2 ช้ัน 1-2 
4.4 นางวินวนิโซ      ฟอง   กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร 2 ช้ัน 3 
4.5 นายไทน์       ซอ  กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร 3 ช้ัน 2-3 
4.6 นางทิน        มาโชว์  กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร 3 ช้ัน 4 
4.7 นางสาวศิริกานต์     บัวคง  กรรมการ รับส่งข้อสอบ อาคาร ฝ  
4.8 นายภาณุวัฒน์        คงเจาะ  กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยระหว่างการสอบ  มีหน้าท่ีคอยสอดส่องดูแลนักเรียนนอกห้องสอบ  
แก้ปัญหานักเรียนท่ีมาสาย แก้ปัญหานักเรียนท่ีแต่งกายและประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน ระหวา่งการสอบ 
น าผลรายงานฝ่ายอ านวยการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป 
  5.1 นายณรงค์     ศิริยงค์  ประธานกรรมการ 
  5.2 นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ  กรรมการ 
  5.3 นายจงรักษ์    บ ารุงวงศ์  กรรมการ 

4.4 นายสุทน      ช่วยแก้ว  กรรมการ 
  5.5 นายอรรถพล  พลวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ท้ังนี้ คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี  และเต็มความสามารถเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อราชการและนักเรียน 
     
                       ส่ัง ณ วันท่ี    28   พฤศจิกายน  2561 
 
 
                                       (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 


