
 

 

                                 
            ค าสั่งโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจติรวทิยาคาร)       

         ที ่122 / 2560 
         เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจ าปี 2560 

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

  ด้วยโรงเรียนบางบัว (เพง่ตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ได้ด าเนินการสอบธรรมศกึษาสนามหลวง (ธรรมศกึษา) 
 ประจ าปีการศกึษา 2560 ตามก าหนดที่ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศ ก าหนด และวิธีการสอบไว้ 
  เพื่อให้การสอบธรรมศกึษาสนามหลวง (ธรรมศกึษา) สนามสอบโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวทิยาคาร) 
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผุ้ปฏิบัติหน้าที ดังนี้ 
   
  1.คณะกรรมการอ านวยการ 
      1. นางสาวสุภาวด ี อึ้งพานิช  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      2. นางค าปุ่น  กมลเดช  หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ กรรมการ 
      3. นางเพ็ญศร ี เลขาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
      4. นางศิริลักษณ ์ วัฒนจินดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบคุคล กรรมการและเลขานุการ 
 

                         มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่าย 
 
 

                      2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
      1. นางศิริลักษณ์  วัฒนจินดา    ประธานกรรมการ 
      2. นางอุฬุภากร วิจิตรพัชราภรณ ์    กรรมการ 
      3. นางสาวพัทวรรณ ล าเจียก       กรรมการ 
      4. นางศิริลักษณ ์ วัฒนจินดา      กรรมการ 
      5. นางนิตยา  รุ่งสว่าง       กรรมการ 
      6. นางอ าไพทิพย ์ ยกยิ่ง     กรรมการ 
      7. นางกัลยารัตน เสาวคนธ ์    กรรมการ 
      8. นางสาวพรรณนภา พันธ์โท              กรรมการ 
      7. นายชนม์ณกรณ ์ สวรรยาพานิช    กรรมการและเลขานุการ 
 

      มีหน้าที่ ด าเนินการ ควบคุมดูแลนักเรียน ในวันอบรมธรรมศึกษา วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 
       1 พฤศจิกายน 2560 และในวันสอบธรรมศกึษา 9 พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นไปด้วย 
                                    ความเรียบร้อย 
 
 
 
     



  3. คณะวิทยากรอบรมให้ความรู้นักเรียน 
 

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 วันอังคาร 31 ตุลาคม 2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน  2560 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1.นางพะเยาว ์พลรัฐธนาสิทธิ์ 
2. นางสาวจริยาภรณ ์ ทวีรัตน์ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1. นางสาวลักขณา  งามนาเสียว 
2. นางสาวเกตษร ี สิทธปิระเสริฐ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1. นางกัลยารัตน ์ เสาวคนธ์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1.นางสาวพรรณนภา  พนัธ์โท 
2.นางวัญชลี  ชูสิทธิ ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1. นางค าปุ่น  กมลเดช 
2. นางสาวอนุสรา  บัวแสน 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
1. นางศิริลักษณ์ วัฒนจนิดา 
2.นางวัชราภรณ ์ มานิมนต์ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1.นายมานะ  ศรีค าเวียง 
ห้องสมุด 
1.นางนิตยา  รุ่งสว่าง 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1. นางสาววรพรรรณ  สงัข์ทอง 
ห้องสมุด 
1.นางกันยาวรี์ อตุะมะ 
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1.นางสาวอารียา  กระแสจันทร ์
ห้องสมุด 
1. นางเพ็ญพร  สกุลรกัษ์ธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1. นางอ าไพทิพย ์ ยกยิ่ง 
2. นางสาวชุตินันท ์ อินดา 
ห้องสมุด 
1.นางบุปผา มหาศะรานนท์ 
2.นางสาวไอลดา  ฝามงคล 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1. นางจินดา ศริิวงษ ์
2. นางสาวสมฤดี จันทะคร 
ห้องสมุด 
1. นางสมบุญ  กลดัคร้าม 
2. นางสาวฮัสล๊ะ สันง๊ะ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อาคารมัธยมชั้น 5 
1.นายชนม์ณกรณ ์ สวรรยาพานิช 
2. นางศศิธร สีอุ่น 
ห้องสมุด 
1. นางศิโรรัตน ์ก๊กศรี 
2. นางสาวสุธารส อินส าราญ 
 

อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นางสาวอาทติยา เฉื่อยประโคน 

อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1.นางสาวจิดาภา คงประดิษฐ์ 
 

อาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1. นางสาวพนิดา ศรีจ านงค์ 

                

     มีหน้าที่      1. เป็นวิทยากรร่วมกับพระอาจารย์อบรมให้ความรู้นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน 
                                  ในการสอบธรรมศึกษา  
           2. อ านวยความสะดวกให้กับพระอาจารย ์ในการเรียนธรรมศึกษา 
           3. ควบคุมดูแลนกัเรียนในการเรียนธรรมศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
                                 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30  น. 
 
 



  4. คณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา 
      ธรรมศึกษาชั้นตรี  11  ห้องสอบ 
   ห้องสอบที่ 1  นางสาวไอลดา  ฝามงคล 
   ห้องสอบที่ 2  นางสาวเกตษรี  สิทธิประเสริฐ 
   ห้องสอบที่ 3  นางกัลยารตัน์  เสาวคนธ์ 
   ห้องสอบที่ 4  นางสาวพรรณนภา  พันธ์โท 
   ห้องสอบที่ 5  นางวัญชลี  ชูสิทธิ ์
   ห้องสอบที่ 6  นางค าปุ่น  กมลเดช 
   ห้องสอบที่ 7  นางศิริลักษณ ์วัฒนจินดา 
   ห้องสอบที่ 8  นางวัชราภรณ ์ มานิมนต์ 
   ห้องสอบที่ 9  นางนิตยา  รุ่งสว่าง 
   ห้องสอบที่  10  นางกันยาวรี์ อตุะมะ 
   ห้องสอบที่ 11  ครูเพ็ญพร  สกุลรักษธ์รรม 
 

      ธรรมศึกษาชั้นโท  4  ห้องสอบ 
   ห้องสอบที่ 1  นางสาวอาทิตยา เฉ่ือยประโคน 
   ห้องสอบที่ 2  นางศิโรรตัน์ กก๊ศร ี
   ห้องสอบที่ 3  นางสาวฮัสล๊ะ สันง๊ะ 
   ห้องสอบที่ 4  นางสาวสมฤด ีจันทะคร 
                          ธรรมศึกษาชั้นเอก 1  ห้องสอบ 
             ห้องสอบที่ 1  นางสาวพนิดา ศรจี านง 

            มีหน้าที่  ควบคมุการสอบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   

  4.คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ 
   1. นางปัทมา ทัตติยพงศ์   ประธานกรรมการ 
   2. นางเบญมาศ  มูลสารวรสทิธ ิ  กรรมการ 
   3. นางอ าไพทพิย์  ยกยิง่   กรรมการ 
                      4. นางอุฬุภากร  วิจติรพัชราภรณ ์          กรรมการ 
   5. นางสาวพัทวรรณ  ล าเจียก  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  จดัเตรียมอาหารถวายเพล และอาหารวา่งถวายพระ จ านวน  5  รูป ในวันที ่ 
                    30 – 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน และจัดเตรียมอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน  จ านวน  470 คน 
                    ในวันที ่30 – 31 ตลุาคม 2560 
 
  5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
      1 นางศิริลักษณ ์ วัฒนจินดา  ประธานกรรมการ 
      2. นางจินดา   ศิรวิงศ์            กรรมการ 
     3. นางสาวรุ่งนภา  แสงใส  กรรมการและเลขานุการ  

  มีหน้าที่ แจ้งข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ใหน้ักเรียนทราบ  



 

 6. คณะกรรมการฝ่ายาคารสถานที ่  
   1. นางอ าไพทพิย ์ ยกยิ่ง  ประธานกรรมการ 
   2. นางสมบุญ  กลัดครา้ม กรรมการ 
   3. นางสาวลักขณา        งามนาเสียว       กรรมการ 
   4. นางสาวสมฤด ี         จันทะคร กรรมการ 
   5. นางสมหมาย  ง่วนกิม  กรรมการ 
   6. นายชูชาต ิ  ก าแพง  กรรมการ 
   7. นางพรประภัสสร์ บุญชู  กรรมการ 
   7. นายชนม์ณกรณ ์ สวรรยาพานิช กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่  จัดเตรียมห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ  อาคารมัธยมชั้น 5   ห้อง Sharing room ป.5 
                                และห้องสมุด ในการเรียนธรรมศึกษา 
    

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     สั่ง ณ วันที ่ 3   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
                ลงชื่อ 
               (นางสาวสุภาวดี  อึ้งพานิช) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรยีนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจติรวิทยาคาร) 
 
 
  


