
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่  ๔๙๕  / ๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ธรรมศึกษำชั้นตรี – โท – เอก 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

       

  ด้วย สนำมหลวงแผนกธรรมโดยโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ ร่วมกับโรงเรี ยน
บำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดวันสอบธรรมสนำมหลวง โดยให้มีกำรสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท และชั้น
เอก ในวันอังคำร ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” โดยมีนักเรียน              
เข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี จ ำนวน ๗๕๐ คน ธรรมศึกษำชั้นโท จ ำนวน ๕๒๕ คน และธรรมศึกษำชั้นเอก จ ำนวน 
๒๘๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๖๔ คน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งครูและ
บุคลำกรทำง กำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังต่อไปนี้  

คณะกรรมการอ านวยการ 
  นำยประจวบโชค  สร้อยสม     ผู้อ ำนวยกำร          ประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
  ว่ำที ่ร.ต.สมรักษ ์ แทนลำน รองผู้อ ำนวยกำร     กรรมกำร 
  นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ      รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำยสำธิต  แสงปิยะ  รองผู้อ ำนวยกำร    กรรมกำร 
  นำยเกษม เมำลิทอง  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร  
  นำงนงพงำ  อิสสอำด  คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม        คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำยปลื้ม  ปรีชำ   คร ูช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ   คร ูช ำนำญกำร       กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวก ก ำกับ ดูแล  สนับสนุน ให้ค ำปรึกษำ ช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค   
  ให้กับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร     ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ   ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงอำรีวรรณ  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 



  นำงสำวจิรฉัตร สะสมทรัพย์ ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู   กรรมกำร   
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั ครู    กรรมกำร    
  นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครอัูตรำจ้ำง   กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
     เป็นไป ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
          ๒. ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำม ให้ค ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำและประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ   
 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
นำยประสพชัย แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร  
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี   ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมกำร   
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร   
นำงสำวลักขณำ  ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
นำยธรรมนูญ ระวังใน   ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
ลูกจ้ำงชั่วครำว       กรรมกำร  
จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ พร้อมดอกไม้ธูปเทียน   ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
  ๒. จัดเก้ำอ้ีส ำหรับประธำนฝ่ำยสงฆ์ ๑ ตัว ตั้งบนเวทีและจัดโพเดียมส ำหรับกล่ำวรำยงำน 
  ๓. จัดเก้ำอ้ีรับแขกเก้ำอ้ีส ำหรับคณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรที่มำร่วมพิธีเปิด 

๒



  ๔. ประสำนงำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดห้องสอบส ำหรับนักเรียนที่ เข้ำสอบธรรมศึกษำ
      ชั้นตรีจ ำนวน ๑๙ ห้อง  ธรรมศึกษำชั้นโทจ ำนวน ๑๓ ห้องและธรรมศึกษำชั้นเอกใช้         
      หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำและห้องกองเลขำนุกำร จ ำนวน ๑  ห้อง  
      (ห้องประชุมกลุ่มบริหำรวิชำกำร) 
  ๕. ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคำบ ๗ ในวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๖. จัดท ำป้ำยติดเวทีมีข้อควำมดังนี้ 
 
 
 
  

๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน   คร ู    ประธำนกรรมกำร  
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู   กรรมำร 
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำงสำวพัชรี บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมระบบเสียง โสตทัศนูปกรณ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 
           ๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์   ครู     ประธำนกรรมกำร 
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่  ๑. บันทึกภำพนิ่งและวีดีโอตลอดกำรจัดกิจกรรม  
  ๒. ปฏิบัติติหน้ำที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
  นำงสุกัลยำ เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ กันทะวงค์  ครู ช ำนำญกำร  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร   
  นำงสำวญดำ  แก้วพำณิชย์ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์  คร ู   กรรมกำร 

พิธีเปิดกำรสอบธรรมสนำมหลวง 
ธรรมศึกษำ ตรี โท เอก 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
ร่วมกับ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 
วันอังคำร ที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษำ 

๓



  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ  ภำคโภค ี ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร  
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมภัตตำหำรเพลส ำหรับพระภิกษุและสำมเณรจ ำนวน ๑๓ รูป 
  ๒. จัดเตรียมห้องเพชรรำชำ ส ำหรับถวำยภัตตำหำรเพล 
  ๓. จัดเตรียมน้ ำปำนะถวำยพระภิกษุ สำมเณรจ ำนวน ๑๓ รูป 
  ๔. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับคณะกรรมกำร ครูคุมสอบและเจ้ำหน้ำที่ 
  ๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  คร ูช ำนำญกำร  ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกัลย์พัตร์  เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร                          
  นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ  คร ู   กรรมกำร   
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. จัดล ำดับขั้นตอนพิธีตำมพิธีกำรทำงศำสนำและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
  ๒. จัดเตรียมเอกสำรค ำกล่ำวรำยงำน 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการกลางด าเนินการสอบ 
  นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำงจุไรภรณ์  พงษ์ไชย  คร ู   รองประธำนกรรมกำร  
  นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์  ครู     กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย คร ู   กรรมกำร 
  นำยชยกร  อมรเวช  คร ู   กรรมกำร 
  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์    กรรมกำร                           
  นำยวันเฉลิม อุลิต  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. รับข้อสอบจำกกองกลำงแล้วแยกเป็นระดับชั้น ตรี โท เอก จัดเรียงและเย็บชุดข้อสอบ  
  ๒. เตรียม-จ่ำย เอกสำรและวัสดุให้กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
  ๓. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ 
  ๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๔



คณะกรรมการก ากับห้องสอบธรรมศึกษา 
วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ธรรมศึกษาชั้นตรี 
ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน (คน) สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๑ ตรี ๔๐ ๕๒๓ นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี       คร ู
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง        คร ู

๒ ตรี ๔๐ ๕๒๔ นำงสำวสุรีย์ ทนคง          ครู ช ำนำญกำร 
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์          คร ู

๓ ตรี ๔๐ ๕๒๕ นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย         ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ คร ู

๔ ตรี ๔๐ ๕๒๖ นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ           คร ู
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย    ครูผู้ช่วย  

๕ ตรี ๔๐ ๕๒๗ นำยปลื้ม   ปรีชำ          ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู     

๖ ตรี ๔๐ ๕๒๘ นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  คร ู
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี           ครูผู้ชว่ย  

๗ ตรี ๔๐ ๕๑๑ นำยภูวดล   ส ำล ี           ครู   
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล     ครูผู้ชว่ย 

๘ ตรี ๔๐ ๕๑๒ นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์  คร ู
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมถ์  ครูผู้ช่วย 

๙ ตรี ๔๐ ๕๑๓ นำงพรรณี  เกตุถำวร  คร ูช ำนำญกำร 
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข  ครูผู้ช่วย 

๑๐ ตรี ๔๐ ๕๑๔ นำงจิตร์สมำ สมงำม  ครู ช ำนำญกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง คร ู

๑๑ ตรี ๔๐ ๕๑๕ นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร ครู    
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   

๑๒ ตรี ๔๐ ๕๑๖ นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น คร ู
นำยศิวกร กรึงไกร  ครู      

 

๕



ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน (คน) สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 
๑๓ ตรี ๔๐ ๕๑๗ นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์           ครู ช ำนำญกำร 

นำยฉัตรดำว ฉันทะ  ครู   
๑๔ ตรี ๔๐ ๕๑๘ นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์ คร ู

นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ  ครู    
๑๕ ตรี ๔๐ ๒๑๔ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จ ำนงค์บุญรัตน์ ครู ช ำนำญกำร 

นำวสำวธำรำธร  อะมะตะ         นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 
๑๖ ตรี ๔๐ ๒๑๕ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู ช ำนำญกำร 

นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์       ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๗ ตรี ๔๐ ๒๒๗ นำงสำวสมำพร  สมสืบ  คร ูช ำนำญกำร 

นำยวิทวัส  รุ่งอุทัย                 นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 
๑๘ ตรี ๔๐ ๔๑๖ นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล   คร ู

นำยวีรวัฒน์    ลงผิว  คร ู
๑๙ ตรี ๔๐ ๔๑๗ นำงสำวพรทิพย์  อุดร         ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด        ครู ช ำนำญกำรพิเศษ 

ธรรมศึกษาชั้นโท 
ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน (คน) สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๑ โท ๔๐ ๔๑๓ นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  คร ู
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ คร ู

๒ โท ๔๐ ๔๑๔ นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล  คร ู
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู

๓ โท ๔๐ ๔๑๕ นำงสำวศิริวรรณ โอริส  คร ู
นำงสำวสุชำดำ  ค ำจันทร์          นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 

๔ โท ๔๐ ๔๒๔ นำยเสกสรรค์   สุขมำ  คร ู
นำยธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง 

๕ โท ๔๐ ๔๒๕ นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู
นำงสำวโชติกำ มีสมบัติดี            นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 

๖ โท ๔๐ ๔๒๖ นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร  ครูผู้ช่วย 
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง 

๗ โท ๔๐ ๔๒๗ นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์  คร ู
นำงสำวภริตำ โอชำรส  ครู    

 
 
 

๖



ธรรมศึกษาชั้นโท 
ห้องสอบที่ ชั้น จ ำนวน (คน) สอบห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

๘ โท ๔๐ ๓๓๒ นำยรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์           ครู ช ำนำญกำร 
นำยกันตภณ วำทะพุกกณะ        ครูผู้ชว่ย 

๙ โท ๔๑ ๓๓๓ นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวกำญจนำ ชัยประภำ      นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 

๑๐ โท ๔๑ ๓๓๕ นำงจิดำภำ จูหว้ำ  ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์  คร ู 

๑๑ โท ๔๑ ๓๓๖ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด  คร ู
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย  คร ู

๑๒ โท ๔๑ ๓๑๕ นำงสำวชุลีกร   วงศ์จีน           ครู ช ำนำญกำร 
นำงสำวสรวงสุดำ ทองแท่ง        นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 

๑๓ โท ๔๑ ๓๑๖ นำงสำวปัทมำ กรีถำวร  คร ู
นำงสำวกนกวรรณ ภำคสินธุ์       นศ.ฝึกประสบกำรณ์ 

ธรรมศึกษาชั้นเอก 
อำคำร/ห้อง รำยชื่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

ห้องสอธรรมศึกษำชั้นเอกใช้
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  

๘๔ พรรษำ  

นำงจิรฉัตร   สะสมทรัพย์    ครู ช ำนำญกำร   นำยพิทยำ  ขุนน้อย        ครผูู้ช่วย 
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม    คร ู                 นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู 
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย     นำงสำวพัชรี บัวอำจ        ครูผู้ช่วย   

หน้ำที่   ๑. แจกข้อควำมให้กับนักเรียน จัดเก็บข้อสอบโดยเรียงตำมล ำดับเลขท่ีจำกน้อยไปมำก 
          ๒. ก ำกับให้นักเรียนระบำยรหัสสนำมบนกระดำษค ำตอบ เขียนชื่อ - นำมสกุล และข้อมูลใน
ช่องว่ำงให้เรียบร้อย  

คณะกรรมการก ากับห้องสอบธรรมศึกษา (ส ารอง) 
  นำงสำววิชญำพร  อุ่นมี   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล   คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย  คร ู   กรรมกำร 
  นำยนัฐวุฒิ  สำยันต์   ครู ผู้ช่วย  กรรมกำร 
  นำงสำวปนัดำ ดอนทอง   นศ.ฝึกประสบกำรณ ์ กรรมกำร 
  นำยณัชพล  เตชะ   นศ.ฝึกประสบกำรณ์ กรรมกำร 

หน้ำที่  ๑. รับมอบหมำยก ำกับห้องสอบ หรืองำนอื่นๆ ณ กลุ่มบริหำรวิชำกำร  
                    ๒. ก ำกับห้องสอบหรือปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๗



คณะกรรมการควบคุมอาคารสอบ 
  นำยพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   ประธำนกรรมกำร  
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล   คร ู   กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง   คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. ควบคุมอำคำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อย 

๒. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรกลำงด ำเนินกำรสอบ 

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู             ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ  คร ู    กรรมกำร 

  นำงสำวสกุลทิพย์  ชูพงษ์   คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
          ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  

             ทั้งนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 

  สั่ง    ณ   วันที่   ๘   พฤศจิกำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘



ก ำหนดกำรพิธีเปิดสอบธรรมสนำมหลวงประจ ำปีกำรศึกษำ 2565  
ส ำนักเรียนคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ (ธรรมยุต) สังกัดวัดนิเวศธรรมประวัติ 

(เฉพำะธรรมศึกษำชั้นเอก) 
สนำมสอบโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ 1” อ ำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วันอังคำรที่ 15 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2565  
................................................................................ 

 
 

เวลำ รำยกำร/กิจกรรม 
๐๘.๐0 – ๐๘.๓0 น. - คณะครูกรรมการก ากับห้องสอบนักเรียนพร้อมกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

  84 พรรษา 
- พระปริยัติสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) ประธานในพิธีมาถึง  
  หอประชุม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและน า 
  สวดมนต์ 
- พระครูโสภณปัญญาคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ อ่านค าปราศรัย 
  แม่กองธรรมสนามหลวง 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” กล่าวถวายรายงานการ 
  สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี โท เอก ประจ าปีการศึกษา 2565 
- ประธานในพิธีให้โอวาทเปิดสอบธรรมสนามหลวง 
- กรรมการก ากับห้องสอบ นักเรียนผู้เข้าสอบเข้าประจ าห้องสอบ 

๐๘.๓0 – ๑๑.๓0 น. - เริ่มสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกชั้น (ช่วงเช้า) 

๑๔.๐0 – ๑๕.๕๐ น. - เริ่มสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกชั้น (ช่วงบ่าย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ  - ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
- กำรแต่งกำย : ชุดเสื้อขำว กำงเกง,กระโปรง สุภำพ 

  


