คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๕๒๖ /๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ธรรมศึกษำชั้นตรี – โท – เอก
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ด้ ว ย สนำมหลวงแผนกธรรมโดยโรงเรี ยนพระปริยั ติ ธ รรมวัด นิ เวศธรรมประวัติ ร่ว มกั บ
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” กำหนดวันสอบธรรมสนำมหลวง โดยให้มีกำรสอบธรรมศึกษำชั้นตรี
โท และชั้น เอก ในวัน ศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิก ำยน ณ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ๒๕๖๒ โดยมี
นักเรียนโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” เข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี จำนวน ๕๒๙ คน ธรรมศึกษำชั้นโท
จำนวน ๖๔๒ คน และธรรมศึกษำชั้นเอก จำนวน ๓๗๓ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๔ คน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรสอบธรรมสนำมหลวง ธรรมศึกษำชั้น ตรี โท และชั้นเอก เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยโรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑. นำยประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔. นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๕. นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๖. นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๗. นำงสยุมพร นำคจรูญ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๘. นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๙. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์ แทนลำน
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษำ แนะนำให้ข้อเสนอแนะและช่วยเหลือในกำรดำเนินงำนของฝ่ำยคณะกรรมกำรต่ำงๆ
๒. กำกับ ติดตำม ดูแล และช่วยแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินงำนสอบธรรมศึกษำเป็นไปด้วยควำมเรียบ
ร้อยบรรลุตำมวัตถุประสงค์
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ ครู
๓. นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงสุกัลยำ เสือจำศิลป์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๕. ว่ำที่ร้อยตรีสมรักษ์แทนลำน ครู ชำนำญกำร
๖. นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล ครู ชำนำญกำร
๗. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
๘. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-2๙. นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๑.นำงสำวปรียำภัทร์ ดีสวัสดิ์
ครูผชู้ ่วย
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๑๔. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๑๕. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๖. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่ ร่วมวำงแผน ดำเนินงำนสรุปผลและแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยธีรวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
๓. นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง ครู
๕. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
๖. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
๗. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
๘. นักกำรภำรโรงชำยทุกคน
เจ้ำหน้ำที่
๙. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชำ พร้อมดอกไม้ธูปเทียน ณ หอประชุม ๘๔ พรรษำ
๒. จัดเก้ำอี้สำหรับประธำนฝ่ำยสงฆ์ ๑ ตัว ตั้งบนเวที และจัดโพเดียม สำหรับกล่ำวรำยงำน
๓. จัดเก้ำอี้รับแขก เก้ำอี้สำหรับคณะกรรมกำรที่มำร่วมพิธีเปิด จำนวน ๓๐ ตัว
๔. ประสำนกับกลุ่มบริหำรวิชำกำรในกำรจัดห้องสอบสำหรับนักเรียนที่เข้ำสอบธรรมศึกษำชั้น ตรี
จำนวน ๑๔ ห้อง ธรรมศึกษำชั้นโท จำนวน ๑๖ ห้อง และธรรมศึกษำชั้นเอก จำนวน ๑๐ ห้อง
โดยจัดห้องสอบชั้นตรีห้องละ ๓๘ คน ชั้นโทห้องละ ๔๑ คน ชั้นเอกห้องละ ๓๘ คน และห้องกอง
เลขำนุกำร จำนวน ๑ ห้อง ( ห้องประชุมกลุ่มบริหำรวิชำกำร )
๕. ดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคำบ ๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. จัดทำป้ำยติดเวที มีข้อควำมดังนี้
พิธีเปิดกำรสอบธรรมสนำมหลวง
ธรรมศึกษำชั้น ตรี โท และชั้นเอก
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ร่วมกับ
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนิเวศธรรมประวัติ

-๓๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
๑ นำยสำธิต แสงปิยะ
ครู ชำนำญกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๓. นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
๔. นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ครู
กรรมกำร
๕. นำยภำนุพันธ์ จันทร์หอม ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเตรียมระบบแสง สี เสียง บริเวณหอประชุม ๘๔ พรรษำ
๕. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
๑. นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์
ครู ชำนำญกำร
๒. นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
๓. นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
๔. นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครูผู้ช่วย
๖. นำงสำวกัญญำ อินทร์ทอง
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ บันทึกภำพนิ่ง ภำพเคลื่อนไหวในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑. นำงสุกัลยำ เสือจำศิลป์
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงสำวอริยำ กัณทะวงศ์
ครู
๓. นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ
ครูผู้ชว่ ย
๔. นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ชว่ ย
๕. นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ชว่ ย
๖. นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย
ครูผู้ชว่ ย
๗. นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
๘. นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง
๙. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖/ ๔ ( ๕ คน )
๑๐. นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครูผู้ชว่ ย
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมภัตตำหำรเพลสำหรับพระภิกษุและสำมเณรจำนวน ๓๐ รูป
๒. จัดห้องคหกรรม ๑ สำหรับถวำยภัตตำหำรเพล
๓. จัดน้ำปำนะถวำยพระภิกษุและสำมเณรจำนวน ๓๐ รูป
๔. จัดอำหำรและเครื่องดื่มสำหรับกรรมกำร ครูคุมสอบ และเจ้ำหน้ำที่
๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
๑. นำยปลื้ม ปรีชำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
๓. นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ
ครูผู้ช่วย
๔. นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก ครู
๖. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๔หน้าที่ ๑. จัดลำดับขั้นตอนตำมพิธีกำร
๒. จัดเตรียมเอกสำรคำกล่ำวรำยงำน
๓. จัดพิธีทำงศำสนำที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมการกลางดาเนินการสอบ
๑. นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำน
๒. นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำน
๓. นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
กรรมกำร
๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง
ครู
กรรมกำร
๕. นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
กรรมกำร
๖. นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
กรรมกำร
๗. นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครูผู้ชว่ ย
กรรมกำร
๘. นำยภำนุพันธ์ จันทร์หอม
ครูผู้ชว่ ย
กรรมกำร
๙. นำงสำวกัญญำ อินกอง
ครูผู้ชว่ ย
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวณภัค เลี้ยงชัง่ ทอง
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
๑๑. จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครูผู้ชว่ ย
กรรมกำร
หน้าที่ ๑. รับข้อสอบจำกกองกลำงแล้วเป็นระดับชั้น ตรี โท และเอกและจัดเรียงเย็บข้อสอบ
๒. เตรียม – จ่ำย เอกสำรและวัสดุให้กรรมกำรกำกับห้องสอบ
๓. รับคืนวัสดุจำกกรรมกำรกำกับห้องสอบ
๔. ควบคุมเวลำที่ใช้ในกำรสอบ

ห้องสอบที่ ชั้น จำนวน
๑
ตรี ๓๘
๒

ตรี

๓๘

๓

ตรี

๓๘

๔

ตรี

๓๘

๕

ตรี

๓๘

๖

ตรี

๓๘

คณะกรรมการกากับห้องสอบธรรมศึกษา
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี
สอบห้อง
รำยชื่อกรรมกำรกำกับห้องสอบ
๕๒๒ นำยชินวัจน์ ธนโชคปัณณภรณ์ ครู ชำนำญกำร
นำงสำวสมใจ ไวยนิตย์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
๕๒๓ นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
๕๒๔ นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
๕๒๕ นำงกษิรำ ละออ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวนำฎศิลป์ คชประเสริฐ
ครู
๕๒๖ นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครูผู้ชว่ ย
๕๑๑ นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครูผชู้ ่วย

๗

ตรี

๓๘

๕๑๒

๘

ตรี

๓๘

๕๑๓

๙

ตรี

๓๘

๕๑๔

๑๐

ตรี

๓๘

๕๑๕

๑๑

ตรี

๓๘

๕๑๖

๑๒

ตรี

๓๘

๕๑๗

๑๓

ตรี

๓๘

๕๑๘

๑๔

ตรี

๓๘

๒๑๔

ห้องสอบที่ ชั้น จำนวน
๑
โท ๔๐
๒

โท

๔๐

๓

โท

๔๐

๔

โท

๔๐

๕

โท

๔๐

๖

โท

๔๐

๗

โท

๔๐

๘

โท

๔๐

๙

โท

๔๐

๑๐

โท

๔๐

นำยชณำสิน นำคำวงค์
นำยสำธิต แสงปิยะ
นำงสยุมพร นำคจรูญ
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
นำยภูวดล สำลี
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
นำยรณกร ไข่นำค
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี

ครู
ครู ชำนำญกำร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู ชำนำญกำร
ครู
ครูผชู้ ่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผชู้ ่วย
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครู

ธรรมศึกษาชั้นโท
สอบห้อง
รำยชื่อกรรมกำรกำกับห้องสอบ
๔๑๓ นำงจิตร์สมำ สมงำม
ครูชำนำญกำร
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
๔๑๔ นำยณัฐวัฒน์ จันทร์ภิภพ
ครู
นำยศิวกร กรึงไกร
ครู
๔๑๕ นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู
นำยสมพร อมรเวช
ครูผู้ชว่ ย
๔๑๖ นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
ครูผู้ช่วย
๔๑๗ นำยบัณฑิต อรุณเสถียร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงกันต์ฤทัย พึ่งสมศักดิ์
ครู ชำนำญกำร
๔๒๑ นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย
โสตฯ นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำษำ
ครูผู้ช่วย
๔๒๔ นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
๔๒๕ นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
๔๒๖ นำงธนิดำ สิลุจจยำนนท์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย

๑๑

โท

๔๐

๔๒๗

๑๒

โท

๔๐

๓๑๕

๑๓

โท

๔๐

๓๑๖

๑๔

โท

๔๐

๓๓๓

๑๕

เอก

๔๐

๓๓๕

๑๖

เอก

๔๐

๓๓๖

อำคำร / ห้อง
ห้องสอบธรรมศึกษำ
ชั้นเอกใช้หอประชุม
๘๔ พรรษำ
จำนวน ๘ ห้อง
( ห้องละ ๓๘ คน )

นำงสำวสมำพร สมสืบ
นำยฉัตรดำว ฉันทะ
นำยเสกสรรค์ สุขมำ
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
นำงพรรณี เกตุถำวร
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
นำยธีรวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น

ครู ชำนำญกำร
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำร
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย

ธรรมศึกษาชั้นเอก
รำยชื่อกรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงปำริชำติ ยมวรรณ ครูชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์ ครูชำนำญกำรพิเศษ, นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย ครู
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ ครู, นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น ครูผู้ช่วย
นำงสำวภริตำ โอชำรส ครูผู้ชว่ ย, นำงวรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย

ห้องที่สอบ ชั้น จำนวน ห้องสอบ
๙
เอก ๓๘
๒๒๗

รำยชื่อกรรมกำรกำกับห้องสอบ
นำงสำวมนต์ทิพำ สันติตรำนนท์ ครู
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ชว่ ย
๑๐
เอก ๓๘
๕๒๗ นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นำงวรรณวรำงค์ ทนงสุทธิ์
ครูผู้ช่วย
หน้าที่ ๑. ประสำนงำนกับกรรมกำรกองเลขำนุกำรในกำรรับส่งข้อสอบ
๒. ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้ำสอบตำมห้องที่กำหนดให้ปฏิบัติตำมระเบียบกำรสอบ
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนจัดห้องสอบหลังหมดคำบเรียนที่ ๗ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤศจิกำยน
๒๕๖๒
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ดำเนินงำนให้สำเร็จ
เรียบร้อย และบังเกิดผลดีต่อรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
( นำยประจวบโชค สร้อยสม )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

กำหนดกำร
พิธีเปิดสอบธรรมสนำมหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ สำนักเรียนคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ( ธรรมยุต) สังกัดวัดนิเวศธรรมประวัติ ( เฉพำะธรรมศึกษำชั้นตรี โท เอก ) สนำมสอบ
โรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์๑” อำเภอบำงปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น
- คณะครู ,กรรมกำรกำกับห้องสอบ , นักเรียนพร้อมกันที่หอประชุม ๘๔ พรรษำ
- พระเทพญำณไตรโลกำจำรย์ เจ้ำอำวำสวัดนิเวศธรรมประวัติประธำนในพิธีมำถึง
หอประชุม ๘๔ พรรษำ จุดธุปเทียนบูชำพระรัตนไตร และนำไหว้สวดมนต์
- พระครูจักรธรรมนิวิฐ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดนิเวศธรรมประวัติอ่ำนสำรแม่กอง
ธรรมสนำมหลวง
- ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน“รำชำนุเครำะห์ ๑” กล่ำวถวำยรำยงำนกำร
สอบธรรมสนำมหลวง ครั้งที่ ๒ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
- พระเทพญำณไตรโลกำจำรย์ ให้โอวำทเปิดสอบ
- กรรมกำรกำกับห้องสอบ , นักเรียนผู้เข้ำสอบ เข้ำประจำห้องสอบ
เวลา ๐๘.๓๐ น
- เริ่มสอบธรรมศึกษำสนำมหลวงทุกชั้น
เวลา ๑๓.๐๐ น

- เริ่มสอบธรรมศึกษำสนำมหลวงทุกชั้น ( ช่วงบ่ำย )

