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ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที ่๑๔๔ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษา 
--------------------------------------------------------- 

 เนื่องด้วยส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ก าหนดวันสอบธรรมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐    
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในการนี้กลุ่มอ านวยการ ร่วมกับส านักงานเจ้าคณะอ าเภอ           
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมทบความรู้สอบธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน  ในวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐           
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  ธรรมศึกษาชั้นโท      
ธรรมศึกษาชั้นเอก และเพ่ือให้ผลการสอบธรรมศึกษาของนักเรียนผ่านเกณฑ์สอบได้ 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   
จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะที่ปรึกษา  
  นายมนูญ  ชัยสูงเนิน     ผู้อ านวยการโรงเรียน 

มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ในระหว่างการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน    
๒.๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   

  ๒.๑.๑ นายจตชุัย  นันทวิชิต    ประธานกรรมการ 
  ๒.๑.๒ นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
  ๒.๑.๓ นางสาวสุมิตรา  ด้วงหริัญ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ประชาสัมพันธ์ในการทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษา  
 

๒.๒ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   
  ๒.๒.๑ นายชลเทพ  สมัครการ    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒ นายจตชุัย  นันทวิชิต    กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒.๓ นางสาวอนงค์  วงศ์มณี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ถ่ายภาพกิจกรรม และลงเว็บไซต์โรงเรียน  



๒ 

 

 

 

๒.๓ ฝ่ายทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษา  
๒.๓.๑ ครูผู้สอนธรรมศึกษา 

๒.๓.๑.๑ ครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นตรี 

ล าดับ ครูผู้สอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 
๑ นางรัตนาวลี  ชูเมือง 

๑ ๒๓ ๒๒๒ 
๒ นางเบญจางค์ เจริญสุข 
๓ นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริ 

๒ ๒๓ ๒๒๓ 
๔ นายจตุชัย นันทวิชิต 

๕ นายศุภณัฐ แสงสวงษ ์
๓ ๒๓ ๒๒๔ 

๖ นางสาวพัชรินทร์ ครูเกษตร 

๗ นางศิริพร รอดกสิกรรม ๔ ๒๓ ๒๒๕ 

๘ นางสาวเปมิกา สุขใจ 
๕ ๒๔ ๒๒๖ 

๙ นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข 

 
๒.๓.๑.๒ ครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นโท 

ล าดับ ครูผู้สอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๑ นางสาวอุษณีย์ ทับทิมทอง 
๑ ๒๔ ๒๒๘ 

๒ นางสาวกวินนา เชื้อจาด 

๓ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ ๒ ๒๔ ๒๑๓ 

๔ นางสุรีรัตน์ แววสว่าง 
๓ ๒๔ ๒๑๔ 

๕ นางสาววันดี แววสว่าง 

๖ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร 
๔ ๒๔ ๒๑๖ 

๗ นางสาวศันสนีย์ ไวเขตกร 

๘ นางสาวอนงค์ วงศ์มณี 
๕ ๒๔ ๒๑๘ 

๙ นางนิตยา วงศ์จันทร 
๑๐ นางสาวยุพา สุวรรณศรี 

๖ ๒๔ ๑๒๓ 
๑๑ นางบุญเรือน หาลาภ 

 
๒.๓.๑.๓ ครูผู้สอนธรรมศึกษา ชั้นเอก 

ล าดับ ครูผู้สอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 
๑ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง 

๑ ๒๑ ๑๒๔ 
๒ นางสาวภัครินทร์ สอาด 



๓ 

 

 

 

ล าดับ ครูผู้สอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๓ นางอาจารี จิตต์สว่าง 
๒ ๒๑ ๑๒๕ 

๔ นางเทพสุดา เมฆวิลัย 

๕ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน 
๓ ๒๒ ๑๒๖ 

๖ นางชญาภา พ่ึงสุข 
๗ นางสาวประภาสิริ ด้วงเงิน 

๔ ๒๒ ๑๒๗ 
๘ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ 

๙ นางประไพ อ่อนสลุง 
๕ ๒๒ ๑๒๘ 

๑๐ นางพยอม ไชยสงโท 
  

 มีหน้าที่   ทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน 
 
  ๒.๓.๒ นักเรียนผู้ช่วยสอน 

  ๒.๓.๒.๑ นักเรียนผู้ช่วยสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 
๑ นายเฉลิมชัย พ่ึงดี 

๑ ๒๓ ๒๒๒ 

๒ นางสาวชลิตา อนุภาพ 

๓ นางสาวนภาพร ขันผักแว่น 
๔ นางสาวพิมพ์ธิดา บัวรักษา 

๕ นางสาวนารีรัตน์ สายทอง 
๖ นางสาวนารีรัตน์ สุขีพอ 

๒ ๒๓ ๒๒๓ 

๗ นางสาวน้ าผึ้ง เพียแก้ว 

๘ นางสาวอัญธิชา ชั่งทอง 
๙ นางสาวพิยะดา ล้ามี 

๑๐ นางสาววรนุช สุวรรณราษฎร์ 

๑๑ นางสาวสิริกานดา สุรไพบูลย์ 

๓ ๒๓ ๒๒๔ 

๑๒ นางสาวอรอนงค์ อินทร์สิทธิ์ 

๑๓ นางสาวอรอุมา อินทร์สิทธิ์ 
๑๔ นางสาวก าไรหยก เสริฐเตียน 

๑๕ นางสาวเมวิกา สุวรรณที 

๑๖ นางสาวชนิตา สังข์ศรี 
๔ ๒๓ ๒๒๕ 

๑๗ นางสาวชลันดา แปงการิยา 



๔ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๑๘ นางสาวลลิตา ค าจ ู
๑๙ นายกนกพล   พละโพธิ์ 

๒๐ นายทรงวัชร   พงษ์ดี 

๒๑ นายพรศักดิ์   มาลัย 

๕ ๒๔ 

๒๒๖ 
๒๒ นายไพโรจน์   จันสิม 

๒๓ นายธนภัทร   พรมแพทย์ 

๒๔ นางสาวกมลทิพย์ ค าวิชิต 
๒๕ นางสาวสุมาลี ค าสะอาด 

   
  ๒.๓.๒.๒ นักเรียนผู้ช่วยสอนธรรมศึกษา ชั้นโท 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๑ นางสาวกุลณัฐ   มาลาศรี 

๑ ๒๔ ๒๒๘ 

๒ นางสาวถนอมสิน   จันต๊ะน๊ะ 

๓ นางสาวพัชรพร   ฉิมเมือง 
๔ นางสาวพิชากร   ชั่งทอง 

๕ นางสาวเมรดา   ดวงขูนา 

๖ นางสาววาสนา   ข าเขียว 

๒ ๒๔ ๒๑๓ 

๗ นางสาวผกาพันธ์   บัวพนัส 

๘ นางสาวภาณุมาศ   คาดสูงเนิน 

๙ นางสาวสุภาพร   เรืองศรี 
๑๐ นางสาวธันยธรณ์   จุ้ยแจ้ง 

๑๑ นางสาววชรินทร์   วงศ์เมือง 

๓ ๒๒ ๑๒๖ 
๑๒ นายธนดล สองห้องนอก 
๑๓ นางสาวชลธิชา ยินดีหา 

๑๔ นางสาวกวิสรา ตุพิมาย 
๑๕ นางสาวเพ็ญนภา   บือสันเทียะ 

๑๖ นางสาวรินรดา   กลิ่นอ่อน 

๔ ๒๔ ๒๑๖ 
๑๗ นางสาวส้มโอ   โสภาสิทธิ ์
๑๘ นางสาวจิตรกัญญา   สุขไมตรี 

๑๙ นายรุ่งทวี   บุญยิ่ง 

๒๐ นายธนกฤต  บุญยวง 



๕ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๒๑ นายอนันตชัย   กลัดแป้น 

๕ ๒๔ ๒๑๘ 

๒๒ นายชลสิทธิ ์  บุญเมือง 

๒๓ นายเจตริน   กลิ่นประทุม 

๒๔ นางสาวธารทิพย์   เขาสถิตย์ 
๒๕ นางสาวอารีรัตน์   บัวพนัส 

๒๖ นางสาววันวิสา สร้อยฟ้า 

๒๗ นางสาวจารุวรรณ   ภู่ห้อย 

๖ ๒๔ ๑๒๓ 

๒๘ นางสาวกัญญาพัชร   นาคะรังษี 

๒๙ นางสาวนุสรา   ใบนี 
๓๐ นางสาวปิญาภรณ์   ขันตี 

๓๑ นางสาวรัตนา   ฉัตรทอง 

   
 
  ๒.๓.๒.๓ นักเรียนผู้ช่วยสอนธรรมศึกษา ชั้นเอก 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๑ นายกรพล   แสงจันทร์ 

๑ ๒๑ ๑๒๔ 

๒ นายเทพพิทักษ์   ท้าวศรีสกุล 
๓ นายณพัฐนรร   แก้วบัวปัทม์ 

๔ นายนพรัตน์   บัวกุล 
๕ นายเกียรติศักดิ์ นาสะกาศ 

๖ นายกฤษกร บุญพูล 

๗ นายรพี   ป้องสีดา 

๒ ๒๑ ๑๒๕ 

๘ นางสาวรุ่งนภา   บุญพูล 

๙ นางสาวศิริลักษณ์   แก้วพูน 

๑๐ นางสาวสุทธิดา   แพรเขียว 
๑๑ นายณัฐพงศ์ มีทะโจน 

๑๒ นางสาวสุทธิดา   จันทรา 

๓ ๒๒ ๑๒๖ 
๑๓ นางสาวจุฑามาศ   กลิ่นพฤกษาชาติ 
๑๔ นางสาวเปมนีย์   แสงสน 

๑๕ นางสาวพรพรรณ   โพธิ์ประจักษ์ 
๑๖ นางสาวภัทรวดี คงสมสุข 



๖ 

 

 

 

ล าดับ นักเรียนช่วยสอน ห้อง จ านวนนักเรียน ห้อง 

๑๗ นางสาวสิริพร   อ่ิมหมี 

๔ ๒๒ ๑๒๗ 

๑๘ นางสาวอารยา   เกิดโมลี 

๑๙ นางสาวเกวรินทร์   อินตา 

๒๐ นางสาวนัทธมน   สายสิน 
๒๑ นางสาวสุชานันท์ ชมภูวิเศษ 

๒๒ นางสาวอรจิรา   ชมภูราช 

๕ ๒๒ ๑๒๘ 

๒๓ นางสาวเบญญาภา   พันธุ์ลือ 
๒๔ นางสาวมัลลิกา สินชัย 

๒๕ นางสาวปัทมา ศรีโพนทอง 
๒๖ นางสาวกัญญารัตน์ กุนากุล 

๒๗ นางสาวจุฑามาศ อุ่นดี 
  

 มีหน้าที่   ทบทวนความรู้สอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน 
 
 ๒.๓.๓ ครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ไม่ได้เรียนธรรมศึกษา 

 ๒.๓.๒.๑ นายสุนทร   จิตต์สว่าง   ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒.๒ นายอุทัย   ไชยสงโท   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒.๓ นายชลเทพ   สมัครการ   กรรมการ 
 ๒.๓.๒.๔ นายอรรถกร จันทร์เทวี   กรรมการ 
 ๒.๓.๒.๕ นายฤทธินันท์   ห่อคนดี    กรรมการ 
 ๒.๓.๒.๖ นายเอกลักษ ์  เอ้ือสลุง    กรรมการ 
 ๒.๓.๒.๗ จ.ส.ต.ธนพงษ์    วรรณมาตย์   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   ควบคุมดูแลนักเรียนที่ไม่ได้สอบธรรมศึกษาให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   
๓.๑  นางอาจารี  จิตต์สว่าง    ประธานกรรมการ 

 ๓.๒  นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน     รองประธานกรรมการ 
 ๓.๓  นางสาวสธุามาศ หวังถ้ ากลาง    กรรมการ 
 ๓.๔  นางสาวอนงค ์ วงศ์มณี     กรรมการ 
 ๓.๕  นางสาวยุพา สุวรรณศรี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่   ก ากับดูแลอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินในการด าเนินกิจกรรม  
 

 



๗ 

 

 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
 ๔.๑  นางเทพสุดา เมฆวิลัย     ประธานกรรมการ 
 ๔.๒  นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงบุตร    รองประธานกรรมการ 
 ๔.๓  นางสาวกวินนา เชื้อจาด     กรรมการ 
 ๔.๔  นายจตุชัย  นันทวิชิต    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  สร้างแบบประเมินผล สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินสรุปรวบรวมเป็นรูปเล่ม 
เพ่ือน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  

 

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้
เกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 

 
                   สั่ง  ณ  วันที่   ๒  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                                       

 
( นายมนูญ   ชัยสูงเนิน ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 


