
 

 

 
 

 

 

ค ำสั่ง  โรงเรยีนมงฟอร์ตวิทยำลัย 

ที่  75 / 2561 

 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำ ประจ ำปี 2561 

............................................................ 
 

ด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ได้จัดให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ประจ าปี 2561                    

ส าหรับครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ในวันพฤหัสบดีที่  29 พฤศจิกำยน  2561                       

ตั้งแตเ่วลา 08.00 - 15.40 น.  

เพื่อให้การด าเนินการสอบธรรมสนามหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการของ

คณะสงฆ์ทุกขั้นตอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ จงึขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสอบ  ดงันี ้

1. คณะกรรมกำรด ำเ นินงำน  มีหน้าที่  ก ากับดูแล  และติดตามการด าเนินงานสอบให้ เป็นไป                            

ตามกระบวนการ และแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รับ

การแต่งตั้ง ให้ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

1.1   มาสเตอร์ธีรภัทร์  วิโรจนส์กุล        ประธานกรรมการ 

1.2.  มาสเตอร์บุญเท่ง  เถระ รองกรรมการ 

1.3  มาสเตอร์ปิยะ    ไชยอ้าย กรรมการ 

1.4  มาสเตอร์ฐานกร   เทรเวส  กรรมการ 

1.5.  คุณครูกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 

2. คณะกรรมกำรจัดผังที่น่ังสอบ มีหน้าที่ เตรียมจัดท าผังที่นั่งห้องสอบ ของนักเรียนที่เข้าสอบแต่            

ละห้อง โดยใช้ห้องเรียน ม.4/1 – 4/11 และ ม.4/A-B เป็นห้องสอบ ประสานกับงาน อาคารสถานที่  ฯ              

ในการจัดห้องสอบ ติดประกาศรายชื่อผู้ เข้าสอบ เพื่อแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแต่ละห้อง                  

และรายละเอียด้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบใหน้ักเรียนทราบ ประกอบด้วย 

2.1  มาสเตอร์พัสกร         วงษ์โท      ประธานกรรมการ 

2.2  มาสเตอร์ประยูร       ทาปัน          กรรมการ 

2.3  มาสเตอร์วีระชาติ      บุญหนัก       กรรมการ 

3. คณะกรรมกำรท ำส ำเนำข้อสอบ โรเนยีว มีหน้าที่ โหลดข้อสอบจากเวบไซด์ แม่กองธรรมสนามหลวง 

จัดพิมพ์ ส่งอัดส าเนาข้อสอบตามจ านวนนักเรียนในแต่ละช้ัน (ตรี โท เอก)  บรรจุใส่ซองแยกตามระดับช้ัน 

ส่งไปยังกองเลขา เพื่อนับแยกส่งไปตามหอ้งสอบ ประกอบด้วย 

3.1  มาสเตอร์ประยูร    ทาปัน ประธานกรรมการ 

3.2  มาสเตอร์ธราดร    แสงจันทร์ กรรมการ 
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3.3  มาสเตอร์พัสกร    วงษ์โท กรรมการ 

3.4 มาสเตอร์ชนะ        เปรมกลาง         กรรมการ 

4. คณะกรรมกำรกองงำนเลขำ มีหน้าที่ จัดรับ – ส่งข้อสอบที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์   

ช้ัน 3 อาคารเซราฟิน แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ ตรวจเช็คจ านวนข้อสอบก่อน  

และหลังการสอบ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ในการด าเนินการสอบ เตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ

สิน้เปลืองในการสอบ ประกอบด้วย 

4.1.  มาสเตอร์อ านวย     นนท์ศร ี                    ประธานกรรมการ 

4.2.  มาสเตอร์นะโรดม     อินตะปัน                   กรรมการ 

4.3. มาสเตอร์ พัสกร     วงษ์โท                        กรรมการ 

5. คณะกรรมกำรคุมสอบนักเรียน มีหน้าที่ จัดให้นักเรียนนั่งสอบตามผังการสอบและด าเนินการสอบให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ไปรับข้อสอบจากกองเลขา (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ 

ช้ัน 3 อาคารเซราฟิน) เพื่อน ามาแจกให้นักเรียนสอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 

5.1  มาสเตอร์พิชิตชัย    สุภาจีน   คุมสอบ ห้องที่ 1  (4/1) 

5.2. มาสเตอร์เดชา       นันเปรย     คุมสอบ ห้องที่ 2  (4/2) 

5.3 มาสเตอร์สุรเชษฐ์    เหล่าจันตา  คุมสอบ ห้องที่ 3  (4/3) 

5.4 มาสเตอร์กุลธร      เกษรสุวรรณ์  คุมสอบ ห้องที่ 4  (4/4) 

5.5 ครูอัจฉรีย์               บุญเรอืง            คุมสอบ ห้องที่ 5  (4/5) 

5.6  ครูจันทร์จริา             ชัยอินทรีอาจ  คุมสอบ ห้องที่ 5  (4/5) 

5.7 ครูทับทิม   ขุมทรัพย์   คุมสอบ ห้องที่ 6   (4/6) 

5.8 มาสเตอร์สุริยันต ์   ดรุณนารถ  คุมสอบ ห้องที่ 7   (4/7) 

5.9 มาสเตอร์นวิัติ      อรุณวิไล  คุมสอบ ห้องที่ 8   (4/8) 

5.10 ครูนงลักษณ์        แอมบอส  คุมสอบ ห้องที่ 9   (4/9) 

5.11 มาสเตอร์ฐิตวิัชร      อัครบริรักษ์  คุมสอบ ห้องที่ 10   (4/10) 

5.12 ครูสมฤทัย               ชัยพิมาน   คุมสอบ ห้องที่ 11   (4/11) 

5.13  มาสเตอร์ณัฐวัฒน์  ชนะศกึ  คุมสอบ ห้องที่ 11   (4/11) 

5.14 ครูศิริพร               สุรินทร์ศิรริัฐ      คุมสอบ ห้องที่ 12   (4/A) 

5.15  ครูเจนจริา          ดวงแก้ว           คุมสอบ ห้องที่ 12   (4/A) 

5.16 ครูธันยภัทร์           วรภัฎ    คุมสอบ ห้องที่ 13   (4/B) 

5.17  ครูศริิขวัญ             แก้วแย้ม  คุมสอบ ห้องที่ 13   (4/B) 

5.18 มาสเตอร์วีระชาติ      บุญหนัก      คุมสอบ ห้องที่ 14 (ธรรมศึกษาชั้นโท ห้องไอเมต) 

5.19 มาสเตอร์ณัฐพงศ์      หอมออ่น           คุมสอบ ห้องที่ 15  (อาคารศิลปะ) 

5.20 ครูดาราภรณ์        เกิดนพคุณ          คุมสอบ ห้องที่ 15  (อาคารศิลปะ) 
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6. คณะกรรมกำรจัดระเบียบและดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ ก าหนดสถานที่รวมตัวนักเรียน       

เข้าสอบ จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึ้นห้องสอบ แจ้งก าหนดการและข้อปฏิบัติการสอบต่าง ๆ ในระหว่าง              

การสอบตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียน ตลอดเวลาที่ท าการสอบ ประกอบด้วย 

6.1.    มาสเตอร์บุญเท่ง      เถระ  ประธานกรรมการ 

6.2.  มาสเตอร์เสถียร      ช่างเงนิ     กรรมการ 

6.3.   มาสเตอร์ปิยะ         ไชยอ้าย     กรรมการ    

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องสอบ เตรียมโต๊ะ เก้าอี้ใหค้รบตามจ านวนนักเรียนที่

เข้าสอบแต่ละหอ้ง(ห้องละ 42 ชุด) และจัดเตรียมห้องจริยธรรมเพื่อใช้เป็นศูนย์อ านวยการสอบและพิธีเปิด

สนามสอบ และส าหรับต้อนรับพระเถระผูใ้หญ่ที่มาเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย 

7.1.  มาสเตอร์อานนท์     อินนันท์          ประธานกรรมการ 

7.2.  มาสเตอร์ประยูร     ทาปัน  กรรมการ 

7.3.   มาสเตอร์อ านวย     นนท์ศร ี  กรรมการ 

7.4.  นักการ/ ภารโรง      กรรมการ 

8. คณะกรรมกำรฝำยจัดเตรียมอำหำร และของว่ำง  มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารถวายเพลพระ และตั้ง

น้ าปานะให้แก่คณะกรรมการกองเลขา  ตลอดจนจัดเลี้ยงน้ าดื่มและอาหารว่างให้เพียงพอและทั่วถึง 

ประกอบด้วย 

8.1    มาสเตอร์นะโรดม     อินตะปัน        ประธานกรรมการ 

8.2.  ครูชนกกร              ไชยวงศ์             กรรมการ 

8.3   ครูแสงสริิอรณ ์       พุธรัตนฉายแสง    กรรมการ 

8.3.  ครูพรนับพรรณ      ปันตี                กรรมการ 

8.4.  พนักงานโรงอาหาร   กรรมการ 

9. คณะกรรมกำรประเมิน มีหน้าที่ ออกแบบเครื่องมือประเมินการสอบตามกระบวนการที่ก าหนด              

และท าการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุบรายงานผลการด าเนนิการ ประกอบด้วย  

9.1     ครูอาสยา     พรหมศร    ประธานกรรมการ 

9.2    ครูธารินทร์     สุขเกษม   กรรมการ 

9.3    ครูนรรนมนต์ พรรณนินทนนท์ กรรมการ 
 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  และด าเนินการ              

ทุกขั้นตอนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ  ที่วางไว้ทุกประการ 
 

สั่ง ณ วันที ่ 23  พฤศจกิายน พ.ศ. 2561  

 

 
                                      (ภราดา ดร. ศักดา  สกนธวัฒน์) 

                                       ผูอ้ านวยการ โรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย 


