
 
 
 
 

 คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ที่ ๔๖๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

……………………………………………………………………….. 

 ด้วย สนามหลวงแผนกธรรมโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ ร่วมกับโรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง โดยให้มีการสอบธรรมศึกษาชั ้นตรี โท และชั ้นเอก               
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ๒๕๖๓  โดยมีนักเรียน เข้าสอบธรรม
ศึกษาชั้นตรี จำนวน ๕๑๘ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๖๕๖ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๓๐๓ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑,๔๗๗ คน  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดำเนินการดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการอำนวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายเกษม   เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   กรรมการ  
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑. วางแผนและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
          ๒.  เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ 
      เรียบร้อย                
          ๓.  กำกับ  ดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ                    
          ๔.  พบผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการดำเนินงาน 
    นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นายวิทิต  บัวประเสริฐ    ครู ชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ  

 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
          นางอารีวรรณ   แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 นางสุกัลยา เสือจำศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



                                                     -๒- 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 นางสาวอริยา  กัณทะวงค์  คร ู   กรรมการ 
 นายพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมการ  

  นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง คร ู   กรรมการ 
  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู          กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร์ ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่ คร ู   กรรมการและเลขานุการ                   
   นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย ครผูู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้าที่ ๑.  กำกับ  ดูแลและติดตามการดำเนินงานในฝ่ายที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงานฝ่ายที่รับผิดชอบ 
           ๓.  เป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  รายงานผลการปฏิบัติงานในฝ่ายที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ  
               อำนวยการ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
  นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ  
  นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวลักขณา ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นายธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่   ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ธูปเทียน ณ หอประชุม ๘๔ พรรษา  
 ๒. จัดเก้าอ้ีสำหรับประธานฝ่ายสงฆ์ ๑ ตัว ตั้งบนเวที และจัดโพเดียม สำหรับกล่าวรายงาน 
 ๓. จัดเก้าอ้ีรับแขก เก้าอ้ีสำหรับคณะกรรมการที่มาร่วมพิธีเปิด  
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการในการจัดห้องสอบสำหรับนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี  
              จำนวน ๑๓ ห้อง ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๑๖ ห้อง และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๑๐ ห้อง   
              โดยจัดห้องสอบห้องละ ๔๐ คน และห้องกองเลขานุการ จำนวน ๑ ห้อง ( ห้องประชุมกลุ่มบริหาร    
             วิชาการ ) 



พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง 
ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และชั้นเอก 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ร่วมกับ 

โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ 

 -๓- 
 ๕. ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคาบ ๗ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๖. จัดทำป้ายติดเวที มีข้อความดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางสาวอาทิตญา  นาคกลั่น คร ู   กรรมการ 
  นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นายอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้างชั่วคราว  กรรมการ 
  นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู   กรรมการและเลขานุการ            
หน้าที่  ๑. ประสานงานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ และ  
    บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  
          ๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นายชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
  นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมการ 
  นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมการเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. บันทึกภาพนิ่ง กิจกรรมต่างๆตามลำดับกำหนดการตลอดงาน 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์            คร ูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
  นางสาวอริยา  กัณทะวงค์            คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู   กรรมการ 
  นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวณัฐพร   ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวลักขณา  ภาคโภคี  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวชุติมณฑ์  แท่นจันทร์ นักศึกษาฝึกสอน  กรรมการ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/ ๕ ( ๕ คน )   กรรมการ 
  นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์           ครูผูช้่วย  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมภัตตาหารเพลสำหรับพระภิกษุและสามเณรจำนวน ๓๐ รูป 
 ๒. จัดห้องคหกรรม ๑ สำหรับถวายภัตตาหารเพล 
 ๓. จัดน้ำปานะถวายพระภิกษุและสามเณรจำนวน ๓๐ รูป 



 -๔- 
 ๔. จัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกรรมการ ครูคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครผูู้ช่วย   ประธานกรรมการ 
  นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู          กรรมการ 
  นายวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมการ 
  นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ู   กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที ่ ๑. จัดลำดับขั้นตอนตามพิธีการ 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารคำกล่าวรายงาน 
 ๓. จัดพิธีทางศาสนาที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการกลางดำเนินการสอบ 
  นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   คร ู   ประธานกรรมการ 
  นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นายปราณ์รณ   กาญจนากร คร ู   กรรมการ 
  นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   กรรมการ 
  นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  นางสาวน้ำฝน   เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. รับข้อสอบจากกองกลางแล้วเป็นระดับชั้น ตรี โท และเอกและจัดเรียงเย็บข้อสอบ 
 ๒. เตรียม – จ่าย เอกสารและวัสดุให้กรรมการกำกับห้องสอบ 
 ๓. รับคืนวัสดุจากกรรมการกำกับห้องสอบ 
 ๔. ควบคุมเวลาที่ใช้ในการสอบ 

คณะกรรมการกำกับห้องสอบธรรมศึกษา 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 
  

ห้องสอบที่ ชั้น จำนวน สอบห้อง รายชื่อกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ ตรี ๔๐ ๕๒๒ นางสาวสมาพร  สมสืบ             ครู ชำนาญการ 

นางสาวสุวรรณา   สุดปรึก            ครู  
๒ ตรี ๔๐ ๕๒๓ นางสาวจิตร์สมา   สมงาม             คร ูชำนาญการ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๓ ตรี ๔๐ ๕๒๔ นางเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ 

นางสาวจันทนา   กิ่งพุฒิ  ครู  
 
 
 



-๕- 
๔ ตรี ๔๐ ๕๒๕ นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น          ครู  

นายพิชานนท์   เนาเพ็ชร    ครูผู้ช่วย 
๕ ตรี ๔๐ ๕๒๖ นางสาวสุรีย์    ทนคง                  คร ู

นายทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์            ครูผู้ช่วย 
๖ ตรี ๔๐ ๕๒๗ นางอารีวรรณ    แน่ประโคน          ครู ชำนาญการพิเศษ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๗ ตรี ๔๐ ๕๒๘ นายนัฐวุฒิ  สายันต์                    ครผูู้ช่วย 

นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข             ครอัูตราจ้าง 
๘ ตรี ๔๐ ๕๑๑ นายสมพร   อมรเวช                  ครู  

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๙ ตรี ๔๐ ๕๑๒ นายเสกสรรค์   สุขมา                 คร ู

นางสาวนาฏศิลป์   คชประเสริฐ  คร ู
๑๐ ตรี ๔๐ ๕๑๓ นายศิวกร     กรึงไกร                 ครู  

นางสาววิจิตรา   อ่อนสกุล           คร ู
๑๑ ตรี ๔๐ ๕๑๔ นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์        ครู ชำนาญการพิเศษ 

นายสุทธิพงษ์   มูลอาษา             ครูผูช้่วย 
๑๒ ตรี ๔๐ ๕๑๕ นางสาวพิมพ์ธาดา จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ 

นางสาวประดับภรณ์ กันหาจันทร์ ครู    
๑๓ ตรี ๔๐ ๕๑๖ นางจิดาภา  จูหว้า  ครู ชำนาญการ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ห้องสอบที่ ชั้น จำนวน สอบห้อง รายชื่อกรรมการกำกับห้องสอบ 
๑ โท ๔๑ ๕๑๗ นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี ครู     

นางสาวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
๒ โท ๔๑ ๕๑๘ นางสุดาพร   ยิ้มสิน  ครู ชำนาญการ 

นางสาววรรณสิริ นาคเรือง          ครูผูช้่วย 
๓ โท ๔๑ ๔๑๓ นางสาวอาภรณ์  สายจันดี  คร ูชำนาญการ 

นายรณกร   ไข่นาค  คร ู
๔ โท ๔๑ ๔๑๕ นางสาวกฤติญา   ทองประวัติ ครู  

นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา  ครูผู้ช่วย 
๕ โท ๔๑ ๔๑๖ นางสาวพรทิพย์   อุดร               คร ูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวศิริวรรณ  โอริส              คร ู
๖ โท ๔๑ ๔๑๗ นางสาวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   

นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย 
๗ โท ๔๑ ๔๒๔ นางณัษฐพร   ฮีมวาต์  ครู ชำนาญการ 

นางสาวอุมาพร     ขาวแขก คร ู 
 



-๖- 
๘ โท ๔๑ ๔๒๕ นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  

นายเทอดศักดิ์   เปาลิวัฒน์ คร ู
๙ โท ๔๑ ๔๒๖ นายธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๐ โท ๔๑ ๔๒๗ นางสาวนัฏฐาภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู

นางนปภา  ไต่เป็นสุข                ครูผู้ชว่ย 
๑๑ โท ๔๑ ๓๑๕ นางสาวจุฑาทิพ   ดีละม้าย คร ู

นางสาวนุชาภา  ส่งสวสัดิ์            คร ู
๑๒ โท ๔๐ ๓๑๖ นางสาวภริตา   โอชารส  ครูผู้ช่วย 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๓ โท ๔๐ ๓๓๒ นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย 

นางวรรณวรางค์   ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย 
๑๔ โท ๔๐ ๓๓๕ นางจิตรีย์  รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 
๑๕ โท ๔๐ ๓๓๖ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์   ครู ชำนาญการ 

นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์  คร ู
๑๖ โท ๔๐ ๒๒๗ นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ชำนาญการ 

นางสาวกัญญา  อินทร์กอง คร ู

ธรรมศึกษาชั้นเอก 
อาคาร / ห้อง รายชื่อกรรมการกำกับห้องสอบ 

ห้องสอบธรรมศึกษา 
ชั้นเอกใช้หอประชุม  

๘๔ พรรษา  
จำนวน ๑๐  ห้อง          

นายปลื้ม   ปรีชา     ครู ชำนาญการพิเศษ   นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์   คร ู     
นางกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ   นางสาวพิชามญชุ์   กุศล    คร ู
นางสาวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู                 นายพีระศิลป์    เอกฐิน    คร ู                  
นางสาวกัญญาณัฐ    สมภาร  ครู               

หน้าที่  ๑. ประสานงานกับกรรมการกองเลขานุการในการรับส่งข้อสอบ 
           ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าสอบตามห้องที่กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ 
 ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคาบเรียนที่ ๗ วัน พุธ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นางสาวปรียารัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย  ประธานกรรมการ                  
  นาวสาวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   คร ู   รองประธานกรรมการ 
  นางสาวพิชามญชุ์   กุศล      คร ู   กรรมการ 
  จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง   ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ           
หน้าที่ ๑. ประเมินผลการจัดกิจกรรม  จัดทำแบบประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม 

               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทางราชการ 



                       สั่ง    ณ วนัที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

                             (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
 สำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ธรรมยุต)  สังกัดวัดนิเวศธรรมประวัติ ( เฉพาะธรรมศึกษาชั้นตรี
โท เอก )  สนามสอบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓   โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
................................................... 

ภาคเช้า  เวลา  ๐๘.๐๐ น 
- คณะครู ,กรรมการกำกับห้องสอบ , นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม ๘๔ พรรษา 
- รักษาการเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติประธานในพิธีมาถึงหอประชุม ๘๔ พรรษา 

จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนไตร และนำไหว้สวดมนต์ 
- พระครูจักรธรรมนิวิฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติอ่านสารแม่กอง

ธรรมสนามหลวง 
- ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑” กล่าวถวายรายงานการสอบ

ธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ประธานในพิธีให้โอวาทเปิดสอบ ธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- กรรมการกำกับห้องสอบ , นักเรียนผู้เข้าสอบ เข้าประจำห้องสอบ 

เวลา ๐๘.๓๐ น   -    เริ่มสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกชั้น 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น  -   เริ่มสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกชั้น ( ช่วงบ่าย ) 

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

หมายเหตุ  กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


