
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๙  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ป/การศึกษา ๒๕๖๐ 

 

เนื่องด0วยแม"กองธรรมสนามหลวงได0กําหนดให0มีการสอบธรรมสนามหลวง ในป/การศึกษา ๒๕๖๐  
โดยกําหนดให0โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมเป3นสนามสอบ และจัดสอบให0นักเรียนในวันพฤหัสบดี ท่ี ๙  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๕๐ น.  เพ่ือให0การดําเนินการสอบดําเนินไปด0วย 
ความเรียบร0อย  และมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว  ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เป3นแต"งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการห0องสอบธรรมศึกษาสนามหลวง  ป/การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปFGา    ผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู0อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร หัวหน0ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา  ศาสนา 
         และวัฒนธรรม กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู คศ. ๓ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม 
ตลอดจนพิจารณาแก0ไขปNญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินการสอบไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 
  



๒ 

๒. คณะกรรมการกลาง ประกอบด�วย 

 ๑) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรุณ  บุญชู     ครู  คศ. ๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปLนิศากร  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร   ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู  คศ.๓      กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๘) นางกานติมา  มุลทากุล   ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู  คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๑๒) นายนุกุล  ศรีโอษฐ�   หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา  ศาสนา 
         และวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) ประสานงานพระคุณเจ0าในการกําหนดวัน เวลา รายวิชาท่ีสอบ ตลอดจนประสานงานท่ัวไป
และแก0ไขปNญหาท่ีเกิดจากการกํากับห0องสอบให0เป3นไปด0วยความเรียบร0อย 

 ๒) เก็บรักษา และควบคุมการเบิกจ"ายข0อสอบและกระดาษคําตอบให0แก"กรรมการกํากับห0องสอบ 
 ๓) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ�ต"างๆ  ท่ีจําเป3นสําหรับการสอบ  และรับส"งข0อสอบ 

๖. คณะกรรมการกํากับห�องสอบ  ประกอบด�วย 

 สอบนักธรรมศึกษาช้ันตรี  (จํานวน ๑๑  ห�อง) 

ท่ี ช่ือ-สกุล กํากับห0องสอบ 
๑ นางสาวพัชนียา  ไชยรัตน� ห0องสอบท่ี ๑ 
๒ นางณัฐธิดา  เหลาหา ห0องสอบท่ี ๒ 
๓ นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี ห0องสอบท่ี ๓ 
๔ นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ห0องสอบท่ี ๔ 
๕ นางช"อผกา  พิศพล ห0องสอบท่ี ๕ 
๖ นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ห0องสอบท่ี ๖ 
๗ นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ ห0องสอบท่ี ๗ 
๘ นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ห0องสอบท่ี ๘ 
๙ นางสาวทัศวรรณ  ประภาศร ห0องสอบท่ี ๙ 

๑๐ นางสาวลัทธวรรณ  วงโพย ห0องสอบท่ี ๑๐ 
๑๑ นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ ห0องสอบท่ี ๑๑ 

  



๓ 

 สอบนักธรรมศึกษาช้ันโท  (จํานวน ๘  ห�อง) 

ท่ี ช่ือ-สกุล กํากับห0องสอบ 
๑ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ห0องสอบท่ี ๑ 
๒ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ห0องสอบท่ี ๒ 
๓ นางเนตรนภา  คลังกลาง ห0องสอบท่ี ๓ 
๔ นางกานติมา  มุลทากุล ห0องสอบท่ี ๔ 
๕ นางสาวเมวดี  สุรนันท� ห0องสอบท่ี ๕ 
๖ นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ห0องสอบท่ี ๖ 
๗ นางสาวรพีพร  เรืองวิเศษ ห0องสอบท่ี ๗ 
๘ นางสาวอรสินี  ทองแรง ห0องสอบท่ี ๘ 

 สอบนักธรรมศึกษาช้ันเอก  (จํานวน ๓  ห�อง) 

ท่ี ช่ือ-สกุล กํากับห0องสอบ 
๑ นางมลิวัลย�  ยมโคตร ห0องสอบท่ี ๑ 
๒ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ห0องสอบท่ี ๒ 
๓ นางสาวรัตนา  กนกหงษา ห0องสอบท่ี ๓ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) เป3นกรรมการกํากับห0องสอบ ให0เป3นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว"าด0วย การปฏิบัติ 
ของผู0กํากับห0องสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และให0นักเรียนผู0เข0าสอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว�าด�วย 
การปฏิบัติของผู�เข0าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘  และระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข0อง 

 ๒) กํากับห0องสอบให0เป3นไปด0วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และระมัดระวังมิให0ผู0เข0าสอบ  
กระทําการทุจริตในการสอบ 

ขอให0คุณครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน0าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ปNญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก0ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป3นต0นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๘  เดือนพฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปFGา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 


