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คําสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ท่ี  39 / 2564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  
   

 ดวย สํานักแมกองธรรมสนามหลวงโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ไดกําหนดใหนักเรียน 
เข าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  โท  เอก ประจํ าป การศึกษา 256๓  ในวัน ศุกร ท่ี  5  มีนาคม  2564   
เวลา 08.30-15.30 น.  เพ่ือใหการสอบธรรมสนามหลวงดําเนินไปดวยความเรียบรอย และรวบรวมสง 
กองงานเลขานุการธรรมศึกษา จึงแตงตั้งใหคณะครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรับหนาท่ีเปนคณะกรรมการสอบ
ธรรมสนามหลวง ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.๑ นายไพบูลย   เขียนประเสริฐ    ประธาน 
 1.๒ นางชลดา    สมัครเกษตรการ    กรรมการ 
 1.๓ นายชัยฤทธิ ์  สงฉิม     กรรมการ 
 1.4 สิบเอกฉัตรมงคล  สูงเนิน     กรรมการ 
 1.5 นางสาวเกสรี  แจมสกุล    กรรมการ 
 1.๖ นายวานิช    ยาเพ็ชรนอย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี อํานวยการจัดสอบใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย แกไขปญหาและอุปสรรค และคอยตอนรับ
ผูบังคับบัญชาผูมาตรวจเยี่ยม 
 

2. คณะกรรการฝายประชาสัมพันธ 
 2.1 นายวานิช     ยาเพ็ชรนอย     ประธาน 
 ๒.2 นางสาวกุญชญาณ    ศรีพิพัฒน    กรรมการ 

2.๓ นางสาวชัญญานุช    ปญญาศิริกุล    กรรมการ 
2.๔ นายธรณินทร    สิงหวงค    กรรมการ 

มีหนาท่ี ประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการและผูเขาสอบไดทราบถึงกําหนดการสอบวัน เวลา และสถานท่ีสอบ
ข้ันตอนพิธีเปดสอบ เรียกนักเรียนผูขอเขาสอบ และแจงเวลาสอบตลอดจนถึงหมดเวลาสอบ เพ่ือใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย  
 

3. คณะกรรมการฝายอาคารสถานท่ี 
3.๑ สิบเอกฉัตรมงคล สูงเนิน     ประธาน 
3.2 นางสัจจา    วัดเก้ียวพงษ    กรรมการ 
3.3 นางสาวรัตนาภรณ   ดิษฐทอง      กรรมการ 
3.4 นายทองเริ่ม   เหลากสิกิจ    กรรมการ 
3.5 นายสําเริง    เดนดวง     กรรมการ 
3.6 นายพินิจ    หม่ันเกตุ     กรรมการ 
3.7 นายพิเชษฐ   อันเตวาสิก    กรรมการ 
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3.8 นางกนกวรรณ โตปยะ     กรรมการ 
3.9 นายประจวบ   แรงเขตกรรม    กรรมการ 
3.10 นายเกตุ    สุจริต     กรรมการ 
3.11 นายเกรียงศักดิ์   จีนเหียน       กรรมการ 
3.๑2 นายสมบัติ   ดาราแจง      กรรมการ 
3.๑3 นายประเสริฐ อยูเกษม       กรรมการ 
3.๑4 นายมนูญ   วิชัยดิษฐ    กรรมการ 
3.15 นายภราดร  บัวปอน     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดสถานท่ีสอบ โตะนักเรียนผูขอเขาสอบ โตะกรรมการผูกํากับหองสอบ บัญชีเรียกชื่อนักเรียนผูขอ
เขาสอบ บัญชีรับใบตอบของนักเรียน เอกสารการสอบ อุปกรณในการจัดสอบ พิธีเปดสอบ ประกาศรายชื่อ
เลขท่ีประจําตัวผูสอบ จัดทํารายงานการสอบตอผูบังคับบัญชา และควบคุมเก่ียวกับเอกสารการสอบใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย  
 

4. คณะกรรมการจัดชุดขอสอบและสง-รับขอสอบ 
 4.๑ นางชลดา    สมัครเกษตรการ    ประธาน 
 4.๒ นายอนิรุทธ   พูนวิวัฒน    กรรมการ 
 4.๓ นางสาวอนุสรา   จงอุดมชัยกิจ    กรรมการ 

4.๔ นางสาวอาภาภรณ   พูลกสิวิทย    กรรมการ 
4.๕ นางสาวบัณฑิตา   โพธิ์เสือ     กรรมการ 
4.๖ นางสาวอลิสา   เกลียวสีนาค    กรรมการ 
4.7 นางสาวศิมาภรณ อุบัติ     กรรมการ  

 4.8 นางสาวเกสรี   แจมสกุล    กรรมการ 
4.9 นางสาววริษา   ทรัพยสําราญ    กรรมการ 
4.10 นางสาวนริศรา   ตรีสังข     กรรมการ 
4.11 นายภูมิศักดิ์ คงจันทร     กรรมการ   
4.๑2 นางสาววิไลพร   วงษมี     กรรมการ 
4.๑3 นางเกศริน  เพ็ชนะ     กรรมการ 
4.14 นางสาวอนุศรา  พูลคุม     กรรมการ 
4.๑5 นางสัจจา   วัดเก้ียวพงษ    กรรมการ 
4.16 นางสาวสุภาวด ี กุสุโมทย     กรรมการ 
4.17 นายพรเทพ วงษเกลียวเรียน    กรรมการ 
4.18 นางสาวพรสวรรค   พงษแขก    กรรมการ 
4.19 นางสาวจันทนานนท พูลทอง    กรรมการ 
4.20 นางสาวจิตรทิพย ใจแสน     กรรมการ 
4.21 นางสาวชฏินี   จูเทศ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดชุดขอสอบวิชาเรียงความแกกระทูธรรม วิชาธรรมะ วิชาพุทธะ และวิชาวินัย(เบญจศีล เบญจธรรม) 
ตลอดจนถึง สง – รับขอสอบ ตรวจบัญชีรับกระดาษคําตอบของนักเรียน และอุปกรณการสอบพรอมประสาน
กับกองงานเลขานุการธรรมศึกษา  
 



~ 3 ~ 
 

5. คณะกรรมการกํากับหองสอบธรรมศึกษา ช้ันตรี 
ธรรมศึกษาช้ันตรี (ประถมศึกษา) 
๑.นางอดภิา  ศรีพูล ๒.นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา หองท่ี 1 (113)  กรรมการ  
๑.นางสาวพิมพใจ  สุวรรณ ๒.นางสาววนิดา  ปาทาน หองท่ี 2 (114) กรรมการ 
    

ธรรมศึกษาช้ันตรี (มัธยมศึกษา)    
๑.นางสาวณัฐปภัสร  ศรตีะลหฤทัย ๒.นายชินพัฒน  แกวลายคํา หองท่ี 1 (115) กรรมการ 
๑.นางสาวธนิดา  ทิพยเสน ๒.นางสาวนพวรรณ  จันทรบาง หองท่ี 2 (116) กรรมการ 
๑.นางสาวกรชวัล  รุงรตัน ๒.นางสาวบุษรา  อาบวาร ี หองท่ี 3 (117) กรรมการ 
    

ธรรมศึกษาช้ันตรี (อุดมศึกษา)    
๑.นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล ๒.นางอรวรรณ  ธวัชวงษ หองท่ี 1 (118) กรรมการ 
    
 

มีหนาท่ี รับนักเรียนเขาหองสอบและกํากับการสอบของนักเรียน โดยควบคุมอนุญาตการเขาออกหองสอบของ
นักเรียน แจกกระดาษใบตอบ การลงชื่อบัญชีรับกระดาษใบตอบของนักเรียนใหถูกตอง รับกระดาษใบตอบ 
เม่ือการสอบเสร็จแลวใหเรียงหัวกระดาษใบตอบของผูเขาสอบตามลําดับเลขท่ีและรวบรวมสงกองงาน
เลขานุการธรรมศึกษาเพ่ือใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
 

6. คณะกรรมการกํากับหองสอบธรรมศึกษา ช้ันโท 
 

ธรรมศึกษาช้ันโท (ประถมศึกษา)    
1.นายโยธิน  ศาสตรศรี ๒.นางชนมพิศา  ศาสตรศรี หองท่ี 1 (432)  กรรมการ  
1.นายสมเกียรต ิสําเภารอด ๒.นายปราโมทย  พูลเกิด หองท่ี 2 (433) กรรมการ 
๑.นายภูวนัย  สาหรายสวุรรณ ๒.นายวิรัตน  ทรัพยบุญธรรม หองท่ี 3 (434) กรรมการ 

    

ธรรมศึกษาช้ันโท (มัธยมศึกษา)    
๑.นางสุนทรา  วิมลพันธ ๒.นางสาวนลัทพร  ชาํนาญถ่ินเถ่ือน หองท่ี 1 (435) กรรมการ 
๑.นายเจริญพงษ  ชมพูนชุ ๒.นางสาวกนกพร  คําลือไชย หองท่ี 2 (436) กรรมการ 
๑.นายวีรชาต ิ สายวงค ๒.นางสาววชิราคณา เปรมจิตต หองท่ี 3 (441) กรรมการ 
๑.นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล ๒.นางสาวหทัยรัตน  โพธิ์มวง หองท่ี 4 (442) กรรมการ 
๑.นางวารี  รอดมา ๒.นายกิตติชัย  เชี่ยวชาญ หองท่ี 5 (443) กรรมการ 
๑.นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน ๒.นายศุภณัฐ  วงศกระจาง   หองท่ี 6 (444) กรรมการ 
๑.นางสาวเบญจวรรณ  ธาดาธนบดี ๒.นางสาวรักษวรา  คชสิทธ ิ หองท่ี 7 (445) กรรมการ 
๑.นางสาวหทัยรัตน วิสิทธิเขตกรรม ๒.นางสาวขวัญทิพย  วิทยารัตน หองท่ี 8 (446) กรรมการ 
๑.นางสาวภารดี  เกิดวาระ ๒.นางยุพิน  สมสวย หองท่ี 9 (521) กรรมการ 
 

มีหนาท่ี รับนักเรียนเขาหองสอบและกํากับการสอบของนักเรียน โดยควบคุมอนุญาตการเขาออกหองสอบของ
นักเรียน แจกกระดาษใบตอบ การลงชื่อบัญชีรับกระดาษใบตอบของนักเรียนใหถูกตอง รับกระดาษใบตอบ 
เม่ือการสอบเสร็จแลวใหเรียงหัวกระดาษใบตอบของผูเขาสอบตามลําดับเลขท่ีและรวบรวมสงกองงาน
เลขานุการธรรมศึกษาเพ่ือใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
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7. คณะกรรมการกํากับหองสอบธรรมศึกษา ช้ันเอก 
ธรรมศึกษาช้ันเอก (ประถมศึกษา)    
1. นางสาวณิชากร  สมนึก 2. นางสาวณิชาภา  แยมกุล หองท่ี 1 (522) กรรมการ 
    

ธรรมศึกษาช้ันเอก (มัธยมศึกษา)    
1.นางสาวมัทรี  โททอง ๒.วาท่ีรอยตรีฉัตรมงคล โพธิ์งาม หองท่ี 1 (523)  กรรมการ  
๑.นายศุภชัย  พุมขจร ๒.นางสาววิภา  กุมุท หองท่ี 2 (524) กรรมการ 
๑.นายอภิรักษ  กัลพันธุ ๒.นายนิลรัตน  พ่ึงพา หองท่ี 3 (525) กรรมการ 
๑.นางสาวสิริพร  พันธ ุ ๒. นางจุรีพร  ผาผอง หองท่ี 4 (526) กรรมการ 
๑.นางสาวอันชุลี  คราวจันทรทึก ๒.นางสาวอรกาญจณ  โชคสวัสดิวงค    หองท่ี 5 (527) กรรมการ 
    

ธรรมศึกษาช้ันเอก (อุดมศึกษา)    
๑. นางสาวทนิษฐา  ชื่นจติร ๒. นางสาวดุริยา  พุมานนท หองท่ี 1 (528) กรรมการ 
 

มีหนาท่ี รับนักเรียนเขาหองสอบและกํากับการสอบของนักเรียน โดยควบคุมอนุญาตการเขาออกหองสอบของ
นักเรียน แจกกระดาษใบตอบ การลงชื่อบัญชีรับกระดาษใบตอบของนักเรียนใหถูกตอง รับกระดาษใบตอบ 
เม่ือการสอบเสร็จแลวใหเรียงหัวกระดาษใบตอบของผูเขาสอบตามลําดับเลขท่ีและรวบรวมสงกองงาน
เลขานุการธรรมศึกษาเพ่ือใหการสอบดําเนินไปดวยความเรียบรอย  
 

8. คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม 
 8.1 นางทัศนีย  เพ่ิมภาค     ประธาน 
 8.2 นางสาวปยะดา   แสงมณี     กรรมการ 
 8.3 นางสาวอโนชา เกษกรณ    กรรมการ 
 8.4 นางสาวรัตนาภรณ ดิษฐทอง    กรรมการ 
 8.5 นางบุษยาภรณ   สินนําคํา     กรรมการ 
 8.6 Mr. Thomas Mungo Epie     กรรมการ 
 8.7 Mrs. Awafeh Brenda Shakie     กรรมการ 
 8.8 นางสาวศิรินันท สิมากรณ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมอุปกรณภาชนะ สําหรับเตรียมอาหารวาง  เครื่องดื่ม และใหบริการเครื่องดื่มและอาหารวาง  
 

9. คณะกรรมการฝายพยาบาล 
 9.1 นางสาวอรทัย บัวรอด     ประธาน 
 9.2 นางสาวณัฐภรณ ชื่นดอนกลอย    กรรมการ 
มีหนาท่ี ใหการพยาบาลเบื้องตนแกนักเรียนท่ีเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ 
 

10. คณะกรรมการฝายรักษาความปลอดภัยและดูแลนักเรียน 
 10.1 นายชัยฤทธิ ์ สงฉิม     ประธาน 

10.2 นายปวงไทย ประสมพงษ    ประธาน 
 10.3 นายถาวร   ศรีลาศักดิ์    กรรมการ 

10.4 นายธรณินทร   สิงหวงค     กรรมการ 
 10.5 นายศุภณัฐ   วงศกระจาง      กรรมการ 
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 10.6 นายทัศนัย  ฉันทอภิชัย    กรรมการ 
 10.7 นายเกตุ  สุจริต     กรรมการ 
 10.8 นายวานิช  ยาเพ็ชรนอย    กรรมการ 
 10.9 นางสัจจา  วัดเก้ียวพงษ    กรรมการ 
 10.10 นางเกศริน เพ็ชนะ     กรรมการ 
 10.11 นางศุภมาศ พูลจิตร     กรรมการ 
 10.12 นางสาวนลัทพร ชํานาญถ่ินเถ่ือน    กรรมการ 
 10.13 นางสาวกนกพร คําลือไชย    กรรมการ 
 10.14 นางสุนทรา วิมลพันธ    กรรมการ 
 10.15 นางสาวสุภาวด ี กุสุโมทย     กรรมการ 
 10.16 นางสาวอนุศรา พูลคุม     กรรมการ 
 10.17 สภานักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   กรรมการ 
 10.18 นายชวลิต เลากสิกรรม    กรรมการและเลขานุการ  
มีหนาท่ี ดูแลตรวจวัดอุณหภูมินักเรียน การใสหนากากอนามัย การเวนระยะหางของนักเรียน เพ่ือปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จัดนักเรียนเขาแถวตามระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษากอนเขา
หองสอบและดูแลความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยในระหวางการสอบธรรมสนามหลวง 
11. คณะกรรมการฝายงานโสตทัศนศึกษา 
 11.1 นายปริวัตร ศรสุรินทร    ประธาน 
 11.2 นายภวูดล  สายสุวรรณ    กรรมการ 
 11.3  นางสาวมาลินี  เกศธนากร    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ถายภาพกิจกรรมการสอบธรรมสนามหลวง 
 
 

12. คณะกรรมการฝายการเงิน 
 12.1 นางสาวเกสร ี แจมสกุล     ประธาน 

12.2 นางสาวศิริรัตน อภิญญานุวัฒน    กรรมการ 
 12.3 นางสาวกัญญณัฐ พงษฐณวัฒน    กรรมการ 
 12.4 นายวุฒชิัย  สุวรรณรินทร    กรรมการ 
 12.5 นางสาวญาณิดา สรอยสุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  จัดเตรียมเอกสารทางการเงินและประสานงานกับฝายตางๆท่ีเก่ียวของ 
 

13. คณะกรรมการฝายประเมินผล 
 13.1 นางศุภมาศ พูลจิตร     ประธาน 
 13.2 นางเกศริน  เพ็ชนะ     กรรมการ 
 13.3 นางสาวอนุศรา พูลคุม     กรรมการ 
 13.4 นางสาวนลัทพร ชํานาญถ่ินเถ่ือน    กรรมการ 
 13.5 นางสาวชฏิน ี จูเทศ     กรรมการ 
 13.6 นางสาวสภุาวด ี กุสุโมทย     กรรมการ 
 14.7 นางสาวกนกพร คําลือไชย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหนาท่ี  ออกแบบประเมินการสอบธรรมสนามหลวง สรุปผลการเขาสอบ ปญหาและอุปสรรคในการจัดสอบ 



~ 6 ~ 
 

 

 ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดผลดีตอ 
ทางราชการ และเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

 สั่ง ณ วันท่ี  23 กุมภาพันธ  2564 
 
 
 

(นางชลดา  สมัครเกษตรการ) 
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 

   
 
  
 
 

  


