คำสั่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย
ที่ 75 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบธรรมศึกษำ ประจำปี 2561
............................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นมงฟอร์ ต วิ ท ยาลั ย ได้ จั ด ให้ มี ก ารสอบธรรมสนามหลวง ประจ าปี 2561
ส าหรั บ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นมงฟอร์ ต วิ ท ยาลั ย ในวั น พฤหั ส บดี ท่ี 29 พฤศจิ ก ำยน 2561
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.40 น.
เพื่อให้การดาเนินการสอบธรรมสนามหลวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการของ
คณะสงฆ์ทุกขั้นตอน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสอบ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรด ำเนิ น งำน มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และติ ด ตามการด าเนิ น งานสอบให้ เ ป็ น ไ ป
ตามกระบวนการ และแนวปฏิบัติของคณะสงฆ์ ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่ได้รั บ
การแต่งตั้ง ให้ดาเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 มาสเตอร์ธีรภัทร์
วิโรจน์สกุล
ประธานกรรมการ
1.2. มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
รองกรรมการ
1.3 มาสเตอร์ปิยะ
ไชยอ้าย
กรรมการ
1.4 มาสเตอร์ฐานกร
เทรเวส
กรรมการ
1.5. คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
2. คณะกรรมกำรจัด ผั งที่ นั่งสอบ มีหน้าที่ เตรีย มจัดท าผังที่นั่งห้องสอบ ของนัก เรีย นที่เ ข้าสอบแต่
ละห้อง โดยใช้ห้อ งเรีย น ม.4/1 – 4/11 และ ม.4/A-B เป็นห้องสอบ ประสานกั บ งาน อาคารสถานที่ ฯ
ในการจั ด ห้ อ งสอบ ติ ด ประกาศรายชื่ อ ผู้ เ ข้ า สอบ เพื่ อ แจ้ ง รายชื่ อ นั ก เรี ย นที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบแต่ ล ะห้ อ ง
และรายละเอียด้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบให้นักเรียนทราบ ประกอบด้วย
2.1 มาสเตอร์พัสกร
วงษ์โท
ประธานกรรมการ
2.2 มาสเตอร์ประยูร
ทาปัน
กรรมการ
2.3 มาสเตอร์วีระชาติ
บุญหนัก
กรรมการ
3. คณะกรรมกำรทำสำเนำข้อสอบ โรเนียว มีหน้าที่ โหลดข้อสอบจากเวบไซด์ แม่กองธรรมสนามหลวง
จัดพิมพ์ ส่งอัดสาเนาข้อสอบตามจานวนนักเรียนในแต่ละชั้น (ตรี โท เอก) บรรจุใส่ซองแยกตามระดับชั้น
ส่งไปยังกองเลขา เพื่อนับแยกส่งไปตามห้องสอบ ประกอบด้วย
3.1 มาสเตอร์ประยูร
ทาปัน
ประธานกรรมการ
3.2 มาสเตอร์ธราดร
แสงจันทร์
กรรมการ
/ 3.3 มาสเตอร์พสั กร ..............

-23.3 มาสเตอร์พัสกร
วงษ์โท
กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ชนะ
เปรมกลาง
กรรมการ
4. คณะกรรมกำรกองงำนเลขำ มีหน้าที่ จัดรับ – ส่งข้อสอบที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
ชั้น 3 อาคารเซราฟิน แจกข้อสอบ รับคืนข้อสอบ จากกรรมการคุมสอบ ตรวจเช็ คจานวนข้อสอบก่อน
และหลังการสอบ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ในการดาเนินการสอบ เตรียมอุปกรณ์ และวัสดุ
สิน้ เปลืองในการสอบ ประกอบด้วย
4.1. มาสเตอร์อานวย
นนท์ศรี
ประธานกรรมการ
4.2. มาสเตอร์นะโรดม
อินตะปัน
กรรมการ
4.3. มาสเตอร์ พัสกร
วงษ์โท
กรรมการ
5. คณะกรรมกำรคุมสอบนักเรียน มีหน้าที่ จัดให้นักเรียนนั่งสอบตามผังการสอบและดาเนินการสอบให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ไปรับข้อสอบจากกองเลขา (ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
ชั้ น 3 อาคารเซราฟิ น ) เพื่ อ น ามาแจกให้ นั ก เรี ย นสอบ พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยต่ า ง 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
บุญเรือง
คุมสอบ ห้องที่ 5 (4/5)
5.6 ครูจันทร์จริ า
ชัยอินทรีอาจ
คุมสอบ ห้องที่ 5 (4/5)
5.7 ครูทับทิม
ขุมทรัพย์
คุมสอบ ห้องที่ 6 (4/6)
5.8 มาสเตอร์สุริยันต์
ดรุณนารถ
คุมสอบ ห้องที่ 7 (4/7)
5.9 มาสเตอร์นวิ ัติ
อรุณวิไล
คุมสอบ ห้องที่ 8 (4/8)
5.10 ครูนงลักษณ์
แอมบอส
คุมสอบ ห้องที่ 9 (4/9)
5.11 มาสเตอร์ฐิตวิ ัชร
อัครบริรักษ์
คุมสอบ ห้องที่ 10 (4/10)
5.12 ครูสมฤทัย
ชัยพิมาน
คุมสอบ ห้องที่ 11 (4/11)
5.13 มาสเตอร์ณัฐวัฒน์ ชนะศึก
คุมสอบ ห้องที่ 11 (4/11)
5.14 ครูศิริพร
สุรินทร์ศิรริ ัฐ
คุมสอบ ห้องที่ 12 (4/A)
5.15 ครูเจนจิรา
ดวงแก้ว
คุมสอบ ห้องที่ 12 (4/A)
5.16 ครูธันยภัทร์
วรภัฎ
คุมสอบ ห้องที่ 13 (4/B)
5.17 ครูศริ ิขวัญ
แก้วแย้ม
คุมสอบ ห้องที่ 13 (4/B)
5.18 มาสเตอร์วีระชาติ บุญหนัก
คุมสอบ ห้องที่ 14 (ธรรมศึกษาชั้นโท ห้องไอเมต)
5.19 มาสเตอร์ณัฐพงศ์ หอมอ่อน
คุมสอบ ห้องที่ 15 (อาคารศิลปะ)
5.20 ครูดาราภรณ์
เกิดนพคุณ
คุมสอบ ห้องที่ 15 (อาคารศิลปะ)
/ 6. คณะกรรมกำรจัดระเบียบ .............

-3-

6. คณะกรรมกำรจัดระเบียบและดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป มีหน้าที่ กาหนดสถานที่รวมตัวนักเรียน
เข้าสอบ จัดนักเรียนเข้าแถวก่อนขึ้นห้องสอบ แจ้งกาหนดการและข้อปฏิบัติ การสอบต่าง ๆ ในระหว่าง
การสอบตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียน ตลอดเวลาที่ทาการสอบ ประกอบด้วย
6.1. มาสเตอร์บุญเท่ง
เถระ
ประธานกรรมการ
6.2. มาสเตอร์เสถียร
ช่างเงิน
กรรมการ
6.3. มาสเตอร์ปิยะ
ไชยอ้าย
กรรมการ
7. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมห้องสอบ เตรียมโต๊ะ เก้าอี้ให้ครบตามจานวนนักเรียนที่
เข้าสอบแต่ละห้อง(ห้องละ 42 ชุด) และจัดเตรียมห้องจริยธรรมเพื่อใช้เป็นศูนย์อานวยการสอบและพิธีเปิด
สนามสอบ และสาหรับต้อนรับพระเถระผูใ้ หญ่ที่มาเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย
7.1. มาสเตอร์อานนท์
อินนันท์
ประธานกรรมการ
7.2. มาสเตอร์ประยูร
ทาปัน
กรรมการ
7.3. มาสเตอร์อานวย
นนท์ศรี
กรรมการ
7.4. นักการ/ ภารโรง
กรรมการ
8. คณะกรรมกำรฝำยจัดเตรียมอำหำร และของว่ำง มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารถวายเพลพระ และตั้ง
น้าปานะให้แก่ ค ณะกรรมการกองเลขา ตลอดจนจัดเลี้ย งน้าดื่มและอาหารว่างให้เ พีย งพอและทั่วถึง
ประกอบด้วย
8.1 มาสเตอร์นะโรดม อินตะปัน
ประธานกรรมการ
8.2. ครูชนกกร
ไชยวงศ์
กรรมการ
8.3 ครูแสงสิริอรณ์
พุธรัตนฉายแสง
กรรมการ
8.3. ครูพรนับพรรณ
ปันตี
กรรมการ
8.4. พนักงานโรงอาหาร
กรรมการ
9. คณะกรรมกำรประเมิน มีหน้า ที่ ออกแบบเครื่องมือประเมิน การสอบตามกระบวนการที่ก าหนด
และทาการเก็บข้อมูล ประมวลผล และสรุบรายงานผลการดาเนินการ ประกอบด้วย
9.1 ครูอาสยา
พรหมศร
ประธานกรรมการ
9.2 ครูธารินทร์
สุขเกษม
กรรมการ
9.3 ครูนรรนมนต์
พรรณนินทนนท์
กรรมการ
ทั้ ง นี้ ขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ และด าเนิ น การ
ทุกขั้นตอนให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนฯ ที่วางไว้ทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์)
ผูอ้ านวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

