
 
 
 
 

 ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ที่ ๔๗ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ธรรมศึกษำชั้นตรี – โท – เอก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

……………………………………………………………………….. 

 ด้วย สนำมหลวงแผนกธรรมโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ ร่วมกับโรงเรียนบำงปะอิน 
“รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดวันสอบธรรมสนำมหลวง โดยให้มีกำรสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท และชั้นเอก              
ในวันศุกร์ ที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  โดยมีนักเรียน เข้ำสอบธรรม
ศึกษำชั้นตรี จ ำนวน ๕๑๘ คน ธรรมศึกษำชั้นโท จ ำนวน ๖๕๖ คน และธรรมศึกษำชั้นเอก จ ำนวน ๓๐๓ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑,๔๗๗ คน  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำง  
กำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลาน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นางสาววนิดา  กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นำยเกษม   เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
  นายปลื้ม   ปรีชา   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล ครู ช านาญการ   กรรมการ  
  นายวิทิต  บัวประเสริฐ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์    
          ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำม 
      เรียบร้อย                
          ๓.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำงๆ                    

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

    นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 นำยวิทิต  บัวประเสริฐ    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร  

 นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร  
          นำงอำรีวรรณ   แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 



                                                     -๒- 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  คร ู   กรรมกำร 
 นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร  

  นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู          กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร์ ดีสวัสดิ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ  ทรัพย์อยู่ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร                   
   นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครผูู้ช่วย   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้ำที่ ๑.  ก ำกับ  ดูแลและติดตำมกำรด ำเนินงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบให้เรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ 
           ๓.  เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร  
               อ ำนวยกำร 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยธีระวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม   อุลิต  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ   ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร  
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำที่   ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ พร้อมดอกไม้ธูปเทียน ณ หอประชุม ๘๔ พรรษำ  
 ๒. จัดเก้ำอ้ีส ำหรับประธำนฝ่ำยสงฆ์ ๑ ตัว ตั้งบนเวที และจัดโพเดียม ส ำหรับกล่ำวรำยงำน 
 ๓. จัดเก้ำอ้ีรับแขก เก้ำอ้ีส ำหรับคณะกรรมกำรที่มำร่วมพิธีเปิด  
 ๔. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดห้องสอบส ำหรับนักเรียนที่เข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี  
              จ ำนวน ๑๓ ห้อง ธรรมศึกษำชั้นโท จ ำนวน ๑๖ ห้อง และธรรมศึกษำชั้นเอก จ ำนวน ๑๐ ห้อง   
              โดยจัดห้องสอบห้องละ ๔๐ คน และห้องกองเลขำนุกำร จ ำนวน ๑ ห้อง ( ห้องประชุมกลุ่มบริหำร    
             วิชำกำร ) 



พิธีเปิดกำรสอบธรรมสนำมหลวง 
ธรรมศึกษำชั้น ตรี โท และชั้นเอก 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ร่วมกับ 

โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ 

 -๓- 
 ๕. ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคำบ ๗ วันพฤหัสที่ ๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖. จัดท ำป้ำยติดเวที มีข้อควำมดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำยอดิศวร  ขจรโชติพงศ์  ลูกจ้ำงชั่วครำว  กรรมกำร 
  นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร            
หน้ำที่  ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเตรียมระบบ แสง เสียง บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ และ  
    บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ  
          ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยชินวัทน์   คณัชธมวัจน์ ครู ช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำรเลขำนุกำร 
หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพนิ่ง กิจกรรมต่ำงๆตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดงำน 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์            คร ูช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์            คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ  โชคสมบัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวณัฐพร   ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
 นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวชุติมณฑ์  แท่นจันทร์ นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/ ๕ ( ๕ คน )   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์           ครูผูช้่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมภัตตำหำรเพลส ำหรับพระภิกษุและสำมเณรจ ำนวน ๓๐ รูป 
 ๒. จัดห้องคหกรรม ๑ ส ำหรับถวำยภัตตำหำรเพล 
 ๓. จัดน้ ำปำนะถวำยพระภิกษุและสำมเณรจ ำนวน ๓๐ รูป 



 -๔- 
 ๔. จัดอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับกรรมกำร ครูคุมสอบ และเจ้ำหน้ำที่ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  ครผูู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  ครู          กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม  อุลิต  คร ู   กรรมกำร 
  นำงจิรฉัตร  สะสมทรัพย์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที ่ ๑. จัดล ำดับขั้นตอนตำมพิธีกำร 
 ๒. จัดเตรียมเอกสำรค ำกล่ำวรำยงำน 
 ๓. จัดพิธีทำงศำสนำที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง   คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำยปรำณ์รณ   กำญจนำกร คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนุชำภำ  ส่งสวัสดิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวน้ ำฝน   เลี้ยงชั่งทอง ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่ ๑. รับข้อสอบจำกกองกลำงแล้วเป็นระดับชั้น ตรี โท และเอกและจัดเรียงเย็บข้อสอบ 
 ๒. เตรียม – จ่ำย เอกสำรและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 ๓. รับคืนวัสดุจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
 ๔. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบธรรมศึกษา 
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 
  

ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
๑ ตรี ๔๐ ๕๒๒ นำงสำวสมำพร  สมสืบ             ครู ช ำนำญกำร 

นำงสำวสุวรรณำ   สุดปรึก           ครู  
๒ ตรี ๔๐ ๕๒๓ นำงสำวจิตร์สมำ   สมงำม            คร ูช ำนำญกำร 

นำยวีระวัฒน์  ลงผิว                  ครูผูช้่วย 
๓ ตรี ๔๐ ๕๒๔ นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวจันทนำ   กิ่งพุฒิ  ครู  
 
 



 
-๕- 

๔ ตรี ๔๐ ๕๒๕ นำงสำวอำทิตญำ   นำคกลั่น          ครู  
นำยพิชำนนท์   เนำเพ็ชร    ครูผู้ช่วย 

๕ ตรี ๔๐ ๕๒๖ นำงสำวสุรีย์    ทนคง                  คร ู
นำยทรรศนันท์   อุดมฤทธิ์            ครูผู้ช่วย 

๖ ตรี ๔๐ ๕๒๗ นำงอำรีวรรณ    แน่ประโคน          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๗ ตรี ๔๐ ๕๒๘ นำยนัฐวุฒิ  สำยันต ์                   ครผูู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข             ครอัูตรำจ้ำง 

๘ ตรี ๔๐ ๕๑๑ นำยสมพร   อมรเวช                  ครู  
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๙ ตรี ๔๐ ๕๑๒ นำยเสกสรรค์   สุขมำ                 คร ู
นำงสำวนำฏศิลป์   คชประเสริฐ  คร ู

๑๐ ตรี ๔๐ ๕๑๓ นำยศิวกร     กรึงไกร                 ครู  
นำงสำววิจิตรำ   อ่อนสกุล           คร ู

๑๑ ตรี ๔๐ ๕๑๔ นำงสำวมัณฑนำ  สถิตวิบูรณ์        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยสุทธิพงษ์   มูลอำษำ             ครูผูช้่วย 

๑๒ ตรี ๔๐ ๕๑๕ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู    

๑๓ ตรี ๔๐ ๕๑๖ นำงจิดำภำ  จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี              ครู 

ธรรมศึกษาชั้นโท 

ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
๑ โท ๔๑ ๕๑๗ นำงสำวจุฑำมำส  จันทร์มณี ครู     

นำงสำวศุภสิริ  สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย 
๒ โท ๔๑ ๕๑๘ นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร 

นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง          ครูผูช้่วย 
๓ โท ๔๑ ๔๑๓ นำงสำวอำภรณ์  สำยจันดี  คร ูช ำนำญกำร 

นำยรณกร   ไข่นำค  คร ู
๔ โท ๔๑ ๔๑๕ นำงสำวกฤติญำ   ทองประวัติ ครู  

นำยเกียรติศักดิ์  กันนิดำ  ครูผู้ช่วย 
๕ โท ๔๑ ๔๑๖ นำงสำวพรทิพย์   อุดร               คร ูช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวศิริวรรณ  โอริส              คร ู
๖ โท ๔๑ ๔๑๗ นำงสำวภิรมย์พร   ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย   

นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย 
๗ โท ๔๑ ๔๒๔ นำงสำวพรเพ็ญ  พุ่มสะอำด ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 



 
-๖- 

๘ โท ๔๑ ๔๒๕ นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  
นำยเทอดศักดิ์   เปำลิวัฒน์ คร ู

๙ โท ๔๑ ๔๒๖ นำยธวัช   วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย 
นำงสำวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง         ครูผู้ชว่ย 

๑๐ โท ๔๑ ๔๒๗ นำงสำวนัฏฐำภรณ์   ใหญ่ยอด คร ู
นำงนปภำ  ไต่เป็นสุข                ครูผู้ชว่ย 

๑๑ โท ๔๑ ๓๑๕ นำงสำวจุฑำทิพ   ดีละม้ำย คร ู
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๑๒ โท ๔๐ ๓๑๖ นำงสำวภริตำ   โอชำรส  ครูผู้ช่วย 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๑๓ โท ๔๐ ๓๓๒ นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง ครูผู้ช่วย 
นำงวรรณวรำงค์   ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย 

๑๔ โท ๔๐ ๓๓๕ นำงจิตรีย์  รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

๑๕ โท ๔๐ ๓๓๖ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์   ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวศิรินภำ  มุลำลินน์  คร ู

๑๖ โท ๔๐ ๒๒๗ นำงกัญญชัญญ์  เหมือนเตย ครู ช ำนำญกำร 
นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 
อำคำร / ห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ห้องสอบธรรมศึกษำ 
ชั้นเอกใช้หอประชุม  

๘๔ พรรษำ  
จ ำนวน ๑๐  ห้อง          

นำยปลื้ม   ปรีชำ     ครู ช ำนำญกำรพิเศษ   นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์   ครู      
นำงกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสดิ์  ครู ช ำนำญกำร   นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล    คร ู
นำงสำวทุเรียน   ไวยบุรี  คร ู                 นำยพีระศิลป์    เอกฐิน    คร ู                  
นำงสำวกัญญำณัฐ    สมภำร  ครู               

หน้าที่  ๑. ประสำนงำนกับกรรมกำรกองเลขำนุกำรในกำรรับส่งข้อสอบ 
           ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำสอบตำมห้องที่ก ำหนดให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำรสอบ 
 ๓. ควบคุมดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคำบเรียนที่ ๗ วัน พฤหัสบดี ที่  ๔ มีนำคม ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  นำงสำวปรียำรัตน์   สนิทไชย ครูผู้ช่วย  ประธำนกรรมกำร                  
  นำวสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวพิชำมญชุ์   กุศล      คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร           
หน้ำที่ ๑. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  จัดท ำแบบประเมินผลและสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 

               ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี
แก่ทำงรำชกำร 



                       สั่ง    ณ วนัที่  ๒๕  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       

                             (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 
                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
ส านักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ธรรมยุต)  สังกัดวัดนิเวศธรรมประวัติ  

(เฉพาะธรรมศึกษาชั้นตรีโท เอก )  
 สนามสอบโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
................................................... 

ภาคเช้า  เวลา  ๐๘.๐๐ น 
- คณะครู ,กรรมกำรก ำกับห้องสอบ , นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม ๘๔ พรรษำ 
- รักษำกำรเจ้ำอำวำสวัดนิเวศธรรมประวัติประธำนในพิธีมำถึงหอประชุม ๘๔ พรรษำ 

จุดธุปเทียนบูชำพระรัตนไตร และน ำไหว้สวดมนต์ 
- พระครูจักรธรรมนิวิฐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติอ่ำนสำรแม่กอง

ธรรมสนำมหลวง 
- ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” กล่ำวถวำยรำยงำนกำรสอบ

ธรรมสนำมหลวง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
- ประธำนในพิธีให้โอวำทเปิดสอบ ธรรมสนำมหลวง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
- กรรมกำรก ำกับห้องสอบ , นักเรียนผู้เข้ำสอบ เข้ำประจ ำห้องสอบ 

เวลา ๐๘.๓๐ น   -    เริ่มสอบธรรมศึกษำสนำมหลวงทุกชั้น 
 
เวลา ๑๓.๐๐ น  -   เริ่มสอบธรรมศึกษำสนำมหลวงทุกชั้น ( ช่วงบ่ำย ) 

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

หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 


