คาสั่งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
ที 203 /2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบธรรมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
……………………………………………………………………………..
ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง ได้กาหนดสอบธรรมสนามหลวง สาหรับธรรมศึกษา ประจาปี 2559
วันอังคาร ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
อาเภอทรายทองวัฒนา ได้กาหนดโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เป็นสนามสอบ ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้ดาเนินการกิจกรรมสอบธรรมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (ม.2.1) สถิติผู้เข้าสอบในครั้งนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา มีผู้ขอเข้าสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี จานวน 51 คน นักธรรมชั้นโท จานวน 89 คน นักธรรมชั้นเอก จานวน 16 คน และนักธรรม
ชั้นตรี จากโรงเรียนบ้านบึงสาราญร่วมสอบด้วยอีกจานวน 37 คน รวมจานวนผู้เข้าสอบในครั้งนี้ทั้งสิ้น 183 คน
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานดังนี้
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ อรัญสาร
รองประธาน
3. พระครูวชิรสารนิวิฐ
ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
4. นางกิติภา โสทะ
กรรมการ
5. นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
6. นางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการ
7. นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการ
8. นางปิยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
9. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ
10. นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ - กาหนดการดาเนินงานการสอบธรรมศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ให้คาปรึกษากับคณะกรรมการคุมสอบขณะทาจัดการสอบศึกษา
คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม (ถวายเพลพระสงฆ์)
1. นางปิยะพร แสนซื่อ
ประธานกรรมการ
2. นางภคพร ศรีเดช
รองประธาน
3. นางใส เยาวนิล
กรรมการ
4. นางนิภา สุภาลักษ์
กรรมการ
5. นางสาวอรทัย เจียมพล
กรรมการ
6. นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ ดาเนินการจัดอาหาร/ถวายเพลพระ /น้าปานะ

คณะกรรมการบันทึกภาพ
1. นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาด พันทอง
รองประธาน
3. นางนรินทร์ มิตรสินพันธ์
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ บันทึกภาพระหว่างจัดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา
คณะกรรมการจัดสถานที่ / จัดห้องโสตทรายแก้ว
1. นายวิชัย เหมือนสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เดชอุ้ม
รองประธาน
3. นางไส เยาวนิล
กรรมการ
4. นายมะโนชร์ จันทนา
กรรมการ
5. นางอรทัย เจียมพล
กรรมการ
6. นางนิภา สุภาลักษณ์
กรรมการ
หน้าที่ ดาเนินการจัดห้องโสตให้มีความพร้อมสาหรับพิธีการเปิด-ปิดกิจกรรมสอบธรรมศึกษา
คณะกรรมการกลาง
1. นางสาวภคพร ศรีเดช
ประธานกรรมการ
2. นางกิติภา โสทะ
รองประธาน
3. นางนางศิวพร สุภาพพูล
กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน กรรมการ
5. นางธนพรรณ ปรางโท้
กรรมการ
6. นางปิยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
7. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ - ดาเนินการอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการคุมสอบ และนักเรียนในการสอบธรรมศึกษา
คณะกรรมการเปิดข้อสอบ
1. นางศิวพร สุภาพพูล
ประธานกรรมการ
2. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
รองประธาน
3. นายปรวุฒิ นาคมา
กรรมการ
4. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
5. นางสาวณัฐยา รอดสิน
กรรมการ/เลขานุการ
- เปิดข้อสอบ ดาวโหลดข้อสอบ ตามเวลาที่กาหนด
- ก็อปปี้ปริ้นข้อสอบ พร้อมเย็บเข้าเป็นชุด
- จัดข้อสอบ นับข้อสอบตามจานวนนักเรียนที่เข้าสอบแต่ละห้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคาตอบ ข้อสอบให้ครบถ้วนตามจานวน
- รับข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง นาข้อสอบเข้าซอง
คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ
1. นายจักรพงษ์ พิมพาพัฒนโยธิน
ประธานกรรมการ
2. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
รองประธาน
3. คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ รับส่งข้อสอบให้คณะกรรมการคุมสอบแต่ละชั้นของการสอบศึกษา

คณะกรรมการประเมินกิจกรรม
1. นางธนพรรณ ปรางโท้
ประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร แสนซื่อ
รองประธาน
2. นายธันวา ม่วงเลี้ยง
กรรมการ/เลขานุการ
หน้าที่ เตรียมเอกสาร ประเมินกิจกรรมสอบศึกษา
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบของการคุมสอบนักธรรม
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

( นายไพชยนต์ ศรีม่วง )
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

กาหนดการสอบนักธรรมสนามหลวง สาหรับธรรมศึกษา ประจาปี 2559
วันพุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สนามสอบโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
………………………………………………………..………………………
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นักเรียนที่เข้าสอบ พร้อมกัน ณ สนามสอบ
- ไหว้พระสวดมนต์ รับฟังโอวาท และระเบียบการสอบ
สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
พักกลางวัน
สอบวิชา ธรรมธรรมะ
สอบวิชา พุทธประวัติ
สอบวิชา เบญจศีล-เบญจธรรม

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าสอบต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน

กาหนดสอบธรรมสนามหลวง สาหรับธรรมศึกษา ประจาปี 2559
วัน พุธ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สนามสอบ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
.........................................................
เวลา 07.30 น.
นักเรียนที่เข้าสอบ พร้อมกัน ณ ห้องโสตทรายแก้
เวลา 08.00 น.
นิมนต์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกราบพระสวดมนต์
- รับฟังโอวาท และ ระเบียบการสอบ
-ประธานประกาศคาปราศรัยแม่กลองธรรม
-ผู้อานวยการทาพิธีเปิด กล่าวคาให้โอวาท แก่ผู้เข้าสอบ
- แนะนาขั้นตอน และ ระเบียบการสอบ
เวลา 08.30 น.
สอบ วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา 11.30 น.
พักกลางวัน
เวลา 13.00 น.
สอบวิชาธรรมธรรมะ
เวลา 14.00 น.
สอบวิชาพุทธประวัติ
เวลา 15.00 น.
สอบวิชา เบญจศีล-เบญจธรรม
หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าสอบ ต้องไปถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. แต่งกายชุดนักเรียน

