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ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  อุดรธำนี 

ที่ 246 / ๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมสอบธรรมสนำมหลวงแผนกธรรมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖5 
                                        ------------------------------------------------------- 
            ตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  อุดรธานี  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร่วมกับวัดป่าบ้านค้อ จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษาชั้น   ตรี   โท   สนามสอบใน
อ าเภอบ้านผือ(ธ)  จัดสอบ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี   ใน วันอังคาร ที่ 15  พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2565  เวลา  07.00 น. - 17.00 น.   เพ่ือให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ   อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๓๙ (๒)  
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมและกรรมการก ากับห้องสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖5   ดังนี้ 
                  
      ๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  
 ๑.๑ นางชุติปภา  บัวระภา      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๒ นายคมสันต์ ถานกางสุ่ย           ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
 

     ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
 2.๑ นายสุรชัย ทองทิพย์            รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2.2 นายเสถียร สุกรีทา   รองผู้อ านวยการโรงเรียน        รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายโชคชัย แก้วดวงดี       รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
 2.4 นางสาววรินทร  เข็มทอง      รองผู้อ านวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
 2.5 นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์  ครู     กรรมการ 
 2.6 นายชัชวาล เจริญชนม์  ครู     กรรมการ 
 2.7 นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู     กรรมการ 
 2.8 นายผจญไพร  อิ่นอ้อย  ครู     กรรมการ 
 2.9 นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร            คร ู        กรรมการ 
 2.10 นางศิรินธร  ศิริจันทรา   ครู                กรรมการและเลขานุการ 
          2.๑1 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  ครู         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีหน้ำที ่ อ านวยความสะดวก  ดูแล  และแก้ไขปัญหา  อุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน 
 
     ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๓.๑ นายสุรชัย  ทองทิพย์   รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางศิรินทร  ศิริจันทรา  ครู                  กรรมการ 
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          3.3 นางอรสิน  พรมสิทธิ์   ครู                  กรรมการ 
   3.4 นายถนอม ทีค า   ครู                  กรรมการ 
 3.5 นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงศ์  ครู                  กรรมการ 
 ๓.6 นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู  คร ู    กรรมการ 
 ๓.7 นางรินทร์ทอง สีโชต ิ   คร ู    กรรมการ  
 3.8 นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร  ครู         กรรมการ 
          ๓.9 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา   คร ู    กรรมการ 
          ๓.10 นางล าเพย  ผวิอ่อน   คร ู    กรรมการ 
          3.11 นางอัมรินทร์  นารินทอง   คร ู    กรรมการ 
 ๓.๑2 นางสาวลลิตา  ปัสสาวฒันะ  คร ู    กรรมการ 
  3.13 นางสาวกัญญ์วรัณ  ค าฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
   3.14  นางมลฤดี  บาดตาสาว  คร ู    กรรมการ 
 3.15 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์ ครผูู้ช่วย         กรรมการ  
    3.16 นายวศิน ภูพลผัน    ครผูู้ช่วย         กรรมการ 
 ๓.๑7 นายวิรุฬห์ บุญดี    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
 ๓.18 คณะกรรมการสภานักเรียน   นักเรียน    กรรมการ 
 ๓.19 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  ครู       กรรมการและเลขานุการ 
          ๓.20 นางสาวประภัสสร โพธิเกตุ  คร ู       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้ำที ่ ด าเนินการจัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวงแผนกธรรมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 จัดหา  
วัสดุที่ใช้ในกิจกรรม จัดเตรียมภัตตาหารเช้า-เพล น้ าปานะ ถวายพระสงฆ์ ตลอดจนประสานงานกับวัดป่าบ้านค้อ 
และคณะกรรมการฝ่ายอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
    4. คณะกรรมกำรควบคุมห้องสอบธรรมศึกษำ 

    4.1 นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงศ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
    4.2 นายถนอม  ทีค า            ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 1 ธรรมชั้นตรี   
    4.3 นางอัมรินทร์  นารินทอง  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 1 ธรรมชั้นตรี   
    4.4 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์  ครผูู้ช่วย    กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 2 ธรรมชั้นตรี   
    4.5 นางสาวลลิตา  ปัสสาวัฒนะ  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 2 ธรรมชั้นตรี   
    4.6 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 3 ธรรมชั้นตรี   
    4.7 นางสาวกัญญ์วรัณ    ค าฤทธิ์  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 3 ธรรมชั้นตรี   
    4.8 นางล าเพย  ผิวอ่อน   ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 4 ธรรมชั้นตรี   
    4.9 นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 4 ธรรมชั้นตรี   
    4.10 นางสาววารุณี  พิเนตร  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 5 ธรรมชั้นตรี   
    4.11 นางรุ่งนภา  ทองทิพย์  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 6 ธรรมชั้นตรี   
    4.12 นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครผูู้ช่วย    กรรมการควบคุมห้องสอบที ่7 ธรรมชั้นตรี   
    4.13 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด    ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 8 ธรรมชั้นตรี  
   4.14 นายบุญช่วย  ฤทธิเทพ  ครู     กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 9 ธรรมชั้นตรี   
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   4.15 นายศุภเสกข์  ท้าวซาว  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 10 ธรรมชั้นตรี   
   4.16 นางยุทธพิชัย  บัวโต   ครผูู้ช่วย      กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 11 ธรรมชั้นตรี   
   4.17 นางสาวพรหมภัสสร  พสุชาธัญภัทร์   ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 12 ธรรมชั้นตรี   
   4.18 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 13 ธรรมชั้นตรี   
   4.19 นางสาวปิยะพร  โลหะพรหม  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 14 ธรรมชั้นตรี   
   4.20 นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 15 ธรรมชั้นตรี    
   4.21 นายพงษ์สิทธิ์  คูหล่า        พนักงานราชการ   กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 16 ธรรมชั้นตรี              
   4.22 นายอวิรุทธ์  สอนสกุล  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 17 ธรรมชั้นตร ี
   4.23 จ่าสิบเอกหญิงณัฐภัทร  พันพรม  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 18 ธรรมชั้นตรี 
   4.24  นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า              ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 19 ธรรมชั้นตรี 
   4.25 นางบุปผา  ชาวดร                พนักงานราชการ   กรรมการควบคุมห้องสอบที่  20 ธรรมชั้นตรี              
   4.26 นางสาวจันทิพา  มีชัย  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 21 ธรรมชั้นตรี 
   4.27  นายธานี  ใจญาณ   ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 22 ธรรมชั้นตรี 
   4.28  นางสาวกฤติกาญจน์  แก้วโชติ         ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 23 ธรรมชั้นตรี 
   4.29  นายวศิน  ภูพลผัน                       ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 24 ธรรมชั้นตรี 
   4.30 นายธนะเศรษฐ์  เกษกุ                   ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 25 ธรรมชั้นตรี 
   4.31 นางสาววรรณภา  วบิุญกุล              ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 1 ธรรมชั้นโท 
   4.32 นางพิสมัย  บรรเลงรมย์                  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 2 ธรรมชั้นโท 
   4.33  นางสาวชฎาภรณ์  คูณป่าข่า            ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 3 ธรรมชั้นโท 
   4.34  นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ               ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 4 ธรรมชั้นโท 
   4.35  นายสุรสิทธิ์  ดอนสดีา                   ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 5 ธรรมชั้นโท 
   4.36  นายประชา  กุละจันทร์           ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 6 ธรรมชั้นโท 
   4.37  นางมลฤดี  บาดตาสาว                  ครู       กรรมการควบคุมห้องสอบที่ 7 ธรรมชั้นโท 
   4.38  นายพีรพล  ภูสีเขียว                นักศึกษาฝึกประสบการณ์   กรรมการส ารอง 
   4.39  นางสาวธัญญารัตน ์ นาคเสน      นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการส ารอง 
   4.40  นายภัทรพงษ์  ชาวดร              นักศึกษาฝึกประสบการณ์    กรรมการส ารอง 
   4.41  นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู            กรรมการและเลขานุการ    

        4.42  นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ             คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
        4.42  นายวิรุฬ  บุญดี       ครูอัตราจ้าง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  
        หน้ำที ่ ก ากับห้องสอบ โดยรับ ส่ง ข้อสอบ ตรวจสอบรายชื่อ แบบลงลายมือชื่อ ผู้เข้าสอบ เอกสารเกี่ยวกับ  
การสอบธรรมศึกษา ให้ค าแนะน าชี้แจง ในการท าข้อสอบ ประสานงานกับกรรมการกลางและแก้ไขปัญหาในห้องที่
ก ากับการสอบ และหน้าที่อ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการสอบ    
 
     5. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ แสง สีและเสียง 
 5.๑ นายโชคชัย  แก้วดวงดี  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
 5.๒ นายสุทธิพงษ์  เริ่มรักษ์    ครู         รองประธานกรรมการ 
 5.3 ว่าที่ร้อยตรีไมตรี  ศรีอภิทรัพย์ ครู     กรรมการ 
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 5.4 นายธันวา  วงษ์อุบล   ครู     กรรมการ 
 5.5 นายชัชวาล  เจริญชนม์  ครู     กรรมการ 
 5.6 นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์   ครู     กรรมการ 
 5.7 นายนิรัตน์  เพ็งพารา   ครู     กรรมการ 
 5.8 นายมงคล  ดอนพลก้อม  ครู      กรรมการ 
 5.9 นางดลกาญจน์  พรหมพลจร   ครู      กรรมการ 
 5.10 นางล าเพย  ผิวอ่อน  ครู      กรรมการ 
 5.11 นางยุวดี  ผิววงษ์   คร ู              กรรมการ 
 5.12 นางสาวรัตดา  แผ่นสุวรรณ  คร ู              กรรมการ 
 5.13  นางวารุณี  พิเนตร   คร ู              กรรมการ 
 5.14  นางสาวสุวาธิณี  เชือกพรม   คร ู              กรรมการ 
 5.15 นางจุฑารัตน์    นันทะไสย  คร ู       กรรมการ 
 5.17  นางสาวจันทิพา  มีชัย  คร ู       กรรมการ 
 5.18 นางสาวปิยะพร  โลหะพรม  ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 5.19 นางสาวอรอนงค์  บุญแสง  คร ู              กรรมการ  
 5.20 นางสาวปวริศา รัชสมบัติ  พนักงานราชการ      กรรมการ 
 5.๒1 ลูกจ้าง/นักการภารโรง  นักการภารโรง   กรรมการ 
 5.22 คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน       กรรมการ 
  5.23 นายพินิจ  ทองค า    คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 5.24 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           5.25  นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากุล คร ู        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้ำที ่  จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ให้พอเพียงกับผู้เข้าสอบ โดย สอบนักธรรมชั้น ตรี  สอบที่ หอประชุมเตรียมพัฒน์  
ห้องสอบนักธรรมชั้นตรี ห้องที่ 1 และ2  ที่อาคารหอประชุมบ้านผือพิทย์ ห้องสอบธรรมชั้นตรี ที่ 3 และ  4 และ
ติดรายชื่อผู้เข้าสอบไว้หน้าห้องสอบ  จัดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับจัดวางข้อสอบ และโต๊ะเก้าอ้ีวางอาหารคาวหวานถวาย
พระสงฆ์     
  
   6. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ 
 6.๑ นายศักดิ์ชัย  คันธี   ครู    ประธานกรรมการ 
 6.3 นายนิรัตน์  เพ็งพารา   คร ู     กรรมการ 
 6.4 นางสาวทิพวรรณ รสชา  คร ู       กรรมการ 
           6.5 นายวริทธิ์  ทีปสว่าง   เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
           6.6 คณะกรรมการสภานักเรียน      กรรมการ 
 6.7 นายศราวุธ ศรีทัศยศ               ครู                กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหน้ำที ่ บันทึกภาพกิจกรรมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 
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    7. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ  ประกอบด้วย 
 7.๑ นงสาววรินทร  เข็มทอง  รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
 7.๒ นางรุจิรา  อ่ินอ้อย    ครู         รองประธานกรรมการ 
 7.3 นางสาวนิตยา  ศรีรักษา   ครู     กรรมการ 
  7.4 นางเงินตรา  กิจนุกร   ครู     กรรมการ 
 7.5 นายวันเฉลิม  บุญเกษม   ครู     กรรมการ 
 7.6 นางสาวนิสาชล  พรมพัฒน์    ครู     กรรมการ 
 7.7 นางสาวชฎาพร    คูณป่าข่า  คร ู    กรรมการ 
 7.8 นางจุฑารัตน์  นันทะไสย  คร ู    กรรมการ 
 7.90 นายสุรพัฒน์  อินทร์เลี้ยง  คร ู    กรรมการ 

7.๑0 นายศุภเศกข์  ท้าวซาว  คร ู    กรรมการ 
 7.11 นางสาวกัณฑ์ธิชา  อาจวิชัย  คร ู    กรรมการ 
 7.12 นางสาวเพ็ญพร  พันแฮด  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 7.13 นางสาวภควลัญชญ์  อ าเคน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 7.14 นางสาวบุปผา  ชาวดร  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 7.๑5 นางสาวปวริศา  รัชสมบัติ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
           7.๑6 นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง   ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่   ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ท าการจัดซื้อ – จัดจ้าง  วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

      8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำล 
 8.๑ นางดลกาญจน ์  พรหมพลจร  คร ู   ประธานกรรมการ 
 8.2 นางล าเพย  ผิวอ่อน   คร ู    กรรมการ 
 8.5 นางสาวภควลัญชญ์  อ าเคน  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 8.6 นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 8.7 จ.ส.อ.หญิงณัฐภัทร  พันพรม  ครู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที่ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  ยารักษาโรคทั้งที่ใช้ภายนอกและภายในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับ
คณะครูและนักเรียนตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
 
 

     9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
 9.๑ นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ  คร ู    ประธานกรรมการ    
 9.๒ นายวันเฉลิม   บุญเกษม  คร ู    กรรมการ   
 9.3 นางตรัยรัตน์  เนมียะวงค์  คร ู    กรรมการ 

 9.4 นางสาวอารีรัตน์  ไขแสงจันทร์ ครู          กรรมการ   
   9.5 นางสาวชุติมา  ทิพรัตน์  ครู           กรรมการและเลขานุการ 
  

          มีหน้ำที ่ ออกแบบ จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นและสรุปผลการด าเนินงานจัดท ารูปเล่มรายงาน
น าเสนอรายงานต่อผู้บริหาร 
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 ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
   
               
            สั่ง ณ วันที่  10  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                      

                        
                                                     (นายคมสันต์  ถานกางสุ่ย)  
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 
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ตำรำงห้องสอบ 
ศูนย์อ านวยการสอบ  ห้องไอซีที  
ห้องสอบที่ 1 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน  127 คน                 อาคารหอประชุมเตรียมพัฒน์ 
ห้องสอบที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน  130 คน  อาคารหอประชุมเตรียมพัฒน์ 
ห้องสอบที่ 3 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน  136 คน  อาคารหอประชุมบ้านผือพิทย์ 
ห้องสอบที่ 4 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    71 คน  อาคารหอประชุมบ้านผือพิทย์ 
ห้องสอบที่ 5 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    40 คน   อาคาร 3  ห้อง ม.1/2 
ห้องสอบที่ 6 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    44 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/3 
ห้องสอบที่ 7 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    43 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/4 
ห้องสอบที่ 8 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    42 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/5 
ห้องสอบที่ 9 ธรรมศึกษาชั้นตรี    จ านวน    43 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/6 
ห้องสอบที่ 10 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   45 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/7 
ห้องสอบที่ 11 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   42 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/8 
ห้องสอบที่ 12 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   40 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/9 
ห้องสอบที่ 13 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   45 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/10 
ห้องสอบที่ 14 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   46 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/11 
ห้องสอบที่ 15 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/1 
ห้องสอบที่ 16 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/2 
ห้องสอบที่ 17 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/3 
ห้องสอบที่ 18 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/4 
ห้องสอบที่ 19 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/5 
ห้องสอบที่ 20 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.2/6 
ห้องสอบที่ 21 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.2/7 
ห้องสอบที่ 22 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   33 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.2/8 
ห้องสอบที่ 23 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   30 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.2/9 
ห้องสอบที่ 24 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   30 คน                     อาคาร 3  ห้อง ม.1/1 
ห้องสอบที่ 25 ธรรมศึกษาชั้นตรี   จ านวน   29 คน  อาคาร 3  ห้อง ม.1/11 
ห้องสอบที่ 1 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน                  อาคาร 4  ห้อง ม.2/10 
ห้องสอบที่ 2 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.2/11 
ห้องสอบที่ 3 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.3/5 
ห้องสอบที่ 4 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.3/6 
ห้องสอบที่ 5 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน   อาคาร 4  ห้อง ม.3/7 
ห้องสอบที่ 6 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     30 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.3/8 
ห้องสอบที่ 7 ธรรมศึกษาชั้นโท   จ านวน     29 คน  อาคาร 4  ห้อง ม.3/9 
หมายเหตุ 
          จ านวนผู้เข้าสอบธรรมชั้นตรี  1,247  คน (ต.อ.พ.อ. จ านวน 1,188 คน / รร.บ้านเทื่อม จ านวน 59 คน)                            
          จ านวนผู้เข้าสอบธรรมชั้นโท    209   คน   
                                      รวม   1,456  คน 
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