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ร่่วมทำำ�บุุญร่่วมทำำ�บุุญ

 การเทศน์์มหาชาติิเป็็น์บุุญพิิธีีที�นิ์ยมจััดให้มีกัน์มาแติ่โบุราณ 

สััน์น์ิษฐาน์ว่่ามีมาแติ่สัมัยกรุงสัุโขทัยเป็็น์ราชธีาน์ี เทศน์์มหาชาติิเป็็น์

การเทศน์าเร่�องพิระเว่สัสััน์ดรชาดก ซ่ึ่�งเป็็น์พิระชาติิสุัดท้ายที�พิระพุิทธีเจ้ัาเสัว่ย

พิระชาติิเป็็น์พิระโพิธีิสััติว่์ก่อน์ติรัสัร้ ้เป็็น์พิระพิุทธีเจั้าเป็็น์พิระชาติิที �มุ ่ง

บุำาเพ็ิญทาน์บุารมี ค่ือ การบุริจัาคืทาน์เพ่ิ�อจัะไป็ถ่ึงพิระโพิธิีญาณอัน์ยังเกิด

ป็ระโยชน์์สัุขแก่มว่ลมน์ุษย์ จั่งเป็็น์พิระชาติิยิ�งใหญ่ด้ว่ยป็รากฎบุารมีของ

พิระโพิธีิสั ัติว่ ์คืรบุบุริบุ ้รณ์ทั �ง ๑๐ บุารมี จั่งเร ียกว่่า "มหาชาติิ" ใน์

เน์่�อคืว่ามมีกระแสัแห่งคืว่ามเมติติา การเสัียสัละ คืว่ามช่ว่ยเหล่อจัุน์เจั่อ 

สัอน์ให้ร้ ้จั ักโอบุอ้อมอารี เอ่ �อเฟื้้ �อเผื่่ �อแผื่่ ไม่เห็น์แก่ติัว่ อัน์จัะเป็็น์เหติุ

บุัน์ดาลให้สัังคืม สังบุสัุข

 โรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย ได้จััดงาน์เทศน์์มหาชาติิอย่างต่ิอเน่์�อง

มาติั�งแติ่ป็ีพิุทธีศักราช ๒๕๔๕ ใน์ป็ี ๒๕๖๕ น์ี� คืณะกรรมการสัถึาน์ศ่กษา

ขั�น์พ่ิ�น์ฐาน์ สัมาคืมผ้้ื่ป็กคืรองและคืร้สัติรีศรีสุัริโยทัย สัมาคืมศิษย์เก่าสัติรีศรีสุัริโยทัย

มล้น์ธิีโิรงเรยีน์สัติรศีรสีัรุโิยทยั เคืรอ่ขา่ยผื่้ป้็กคืรองโรงเรยีน์สัติรศีรสีัรุโิยทยั 

ชมรมคืร้อาวุ่โสัและโรงเรียน์สัติรีศรีสัุริโยทัย ได้กำาหน์ดจััดเทศน์์มหาชาติิ 

ใน์ว่ัน์ที � ๒๓-๒๔ มิถึุน์ายน์ ๒๕๖๕ ณ หอป็ระชุมคืุณหญิงป็ระยงคืุ ์ ชั �น์ ๗ 

อาคืารเฉลิมพิระเกียรติิสัมเด็จัพิระสัุริโยทัย โดยได้รับุคืว่ามเมติติาจัาก

พิระธีรรมว่ชิรโมลี รองป็ระธีาน์สัำานั์กงาน์กำากับุด้แลพิระธีรรมท้ติไป็ต่ิางป็ระเทศ 

ร้ป็ที� 2 เจ้ัาอาว่าสัวั่ดยาน์น์าว่า เป็็น์ป็ระธีาน์ฝ่่ายสังฆ์์ และพิระเทพิวิ่สุัทธิีดิลก 

วั่ดสัามพิระยา และคืณะพิระธีรรมกถ่ึกเป็็น์องค์ืเทศน์า 

วััตถุุประสงค์์

๑. เพิ่�อน์ำาเงิน์รายได้มาจััดซึ่่�อสั่ �ออุป็กรณ์การเรียน์การสัอน์ เพิ่�อพิัฒน์า

คืุณภาพิการศ่กษา

๒. เพิ่�อป็ล้กฝ่ังคืุณธีรรม จัริยธีรรม ให้น์ักเรียน์เป็็น์ผื่้้มีคืว่ามร้้คื้ ่คืุณธีรรม 

อัน์จัะทำาให้สัังคืมร่มเย็น์เป็็น์ป็กติิสัุข

  พุทธศาสนสุภาษิต
สัุสัฺสั้สัำ ลภเติ ป็ญฺญำ  ฟื้ังด้ว่ยดี ย่อมได้ป็ัญญา

ธีมฺมสัฺสั้สัำ ภว่ำ โหติิ  การฟื้ังธีรรม เป็็น์คืว่ามเจัริญฯ

กาเลน์ ธีมฺมสัสฺัว่น์ำ เอติมมฺงคฺืลมตฺุิติมำ การฟัื้งธีรรมติามกาล เป็็น์มงคืลอย่างสัง้สัดุ

สัพิฺพิทาน์ำ ธีมฺมทาน์ำ ชิน์าติิ การให้ธีรรมะ ย่อมชน์ะการให้ทั�งป็ว่ง

สัุโข ป็ุญฺญสัฺสั อุจัฺจัโย  การสัั�งสัมบุุญ น์ำาสัุขมาให้

ป็ุญฺญำ สัุขำ ชีว่ิติสังฺขยมฺหิ บุุญน์ำาสัุขมาให้ ใน์เว่ลาสัิ�น์ชีว่ิติ

อานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ
 การติั�งใจัฟัื้งเทศน์์มหาชาติจิับุเพีิยงว่นั์เดยีว่คืรบุบุรบิุร้ณ์ทั�ง ๑๓ กณัฑ์

๑,๐๐๐ พิระคืาถึา เป็็น์เหติุให้สัำาเร็จัคืว่ามป็รารถึน์าทุกป็ระการดังน์ี�

๑. เม่�อติายไป็จัากโลกนี์�แล้ว่จัะได้พิบุพิระศรีอริยเมติไติรยพิระพิุทธีเจั้า  

   ใน์อน์าคืติ

๒. เม่�อดับุขัน์ธี์จัะไป็เกิดใน์สัุคืติิโลกสัว่รรคื์ เสัว่ยทิพิยสัมบุัติิอัน์มโหฬาร

๓. จัักไม่ติกน์รก เม่�อติายไป็แล้ว่

๔. เม่�อถึ่งพิุทธีกาลพิระศรีอริยเมติไติรยพุิทธีเจั้า เทพิบุุติร เทพิธิีดา 

   จัะจัุติิลงไป็เกิดเป็็น์มน์ุษย์

๕.     คืรั�งได้ฟื้ังพิระธีรรมเทศน์า ก็จัักได้บุรรลุมรรคื ผื่ล น์ิพิพิาน์เป็็น์

   พิระอริยบุุคืคืลใน์พิระพิุทธีศาสัน์า

ประธานพิธีเปิด
- พิระธีรรมว่ชิรโมลี   ป็ระธีาน์ฝ่่ายสังฆ์์

รองป็ระธีาน์สัำานั์กงาน์กำากับุด้แลพิระธีรรมท้ติไป็ต่ิางป็ระเทศ ร้ป็ที� ๒ 

เจ้ัาอาว่าสัวั่ดยาน์น์าว่า 

- ดร.สุัชน์ วิ่เชียรสัรรค์ื  ป็ระธีาน์ฝ่่ายฆ์ราว่าสั

ผ้้ื่อำาน์ว่ยการสัำานั์กงาน์เขติพ่ิ�น์ที�การศ่กษามัธียมศ่กษากรุงเทพิมหาน์คืร เขติ ๒

คณะกรรมการการจัดงาน
- คืณะกรรมการสัถึาน์ศ่กษาขั�น์พ่ิ�น์ฐาน์โรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

- สัมาคืมผ้้ื่ป็กคืรองและคืร้สัติรีศรีสุัริโยทัย

- สัมาคืมศิษย์เก่าสัติรีศรีสุัริโยทัย

- ม้ลนิ์ธิีโรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

- เคืร่อข่ายผ้้ื่ป็กคืรองโรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

- ชมรมคืร้อาวุ่โสัโรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

- ม้ลนิ์ธิีผ้้ื่ป็กคืรองและคืร้สัติรีศรีสุัริโยทัย

- ฝ่่ายบุริหาร คืณะคืร้ นั์กเรียน์ และบุุคืลากรโรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

ใบแสดงความจำานงร่วมทำาบุญ
งานเทศน์มหาชาติ

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันท่ี ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ติดต่อโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โทรศัพิท์ ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓ ติ่อ ๑๐๖

โทรสัาร ๐-๒๖๗๕-๖๔๔๙

น์ำาสั่ว่น์น์ี�สั่งโรงเรียน์สัติรีศรีสัุริโยทัย
หร่อสัั�งจั่ายทางธีน์าณัติิ ป็ณ.ว่ัดพิระยาไกร
ใน์น์ามโรงเรียน์สัติรีศรีสัุริโยทัย

เลขที�บุัญชี ๐๑๐-๐-๖๒๓๒๑-๒  ธีน์าคืาร กรุงไทย สัาขา ยาน์น์าว่า
ช่�อบัุญชี เทศน์์มหาชาติิ โรงเรียน์สัติรีศรีสุัริโยทัย

ข้าพิเจั้า     น์าย     น์าง      น์างสัาว่      ด.ญ.  

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

ผื่้้ป็กคืรองน์ักเรียน์ชั�น์ ................................................................................

ศิษย์เก่า รุ่น์ ..............................................................................................

อ่�น์ๆ ..........................................................................................................

ขอร่ว่มทำาบุุญเทศน์์มหาชาติิ กัณฑ์ที� ........................................................

เป็็น์จัำาน์ว่น์ ....................................................................................... บุาท

(................................................................................................................)

 ลงช่�อ.........................................................................................

     (.......................................................................................)

เทศน์์มหาชาติิเทศน์์มหาชาติิ

ความเป็็น์มาความเป็็น์มา

วัน์ท่� ๒๓-๒๔ มิถุุน์ายน์ ๒๕๖๕วัน์ท่� ๒๓-๒๔ มิถุุน์ายน์ ๒๕๖๕



กำำ�หนดกำ�รเทศน์มห�ช�ติิกำำ�หนดกำ�รเทศน์มห�ช�ติิ
	 จะได้้บัังเกิิด้ในตระกิูลกิษััตริย์์ประกิอบัด้้วย์
สมบััติอันงด้งามกิว่าคนทั้ั �งหลาย์จะเจรจาปราศรัย์
กิ็ไพเราะเสนาะ	แม้จะได้้สามีภรรย์า	และบัุตรธิิด้า	
ก็ิล้วนมีรูปทั้รงทีั้�งด้งามว่านอนสอนง่าย์

	 จะเป็นผู้ทีั้�เจริญด้้วย์ลาภย์ศ	ตลอด้จน
จตุรพิธิพรชัย์ทั้ั�ง	๔	คือ	อาย์ุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	
ตลอด้กิาล

	 จะได้้เป็นมนุษัย์์สมบััติ	 สวรรค์สมบััติ	
และนิพพานสมบััติ	 เมื�อเกิิด้เป็นมนุษัย์์จะได้้เป็น
พระราชา	ตาย์ไปจะได้้เกิิด้ในฉกิามาพจร

	 จะเจริญด้้วย์พร	๔	ประกิาร	คือ	อาย์ุ	
วรรณะ	สุขะ	พละ	ทุั้กิชาติ

	 จะได้้เป็นผู้ทีั้�บัริบูัรณ์ด้้วย์วงศาคณาญาติ
ข้าทั้าสชาย์	หญิง	ธิิด้า	สามีหรือบิัด้า	มารด้า
อย์ู ่พร ้อมหน้ากัินด้้วย์ความผาสุกิ	ปราศจากิ
โรคาพาธิทัั้�งปวง	จะทั้ำากิารใด้	ๆ 	ก็ิพร้อมเพรีย์งกัิน	
ย์ังกิารงานนั�น	ๆ	ให้สำาเร็จ

	 แม้จะบัังเกิิด้ในปรภพใด้	ๆ 	จะเปน็ผู้ทีั้�สมบูัรณ์
ด้้วย์สมบััติบัริวารจะมีอุทั้ย์านอันด้ารด้าษัด้้วย์ด้อกิไม้
หอมตลบั	แล้วจะมีสระโบักิขรณีอันเต็มด้้วย์ปทุั้มชาติ	
ครั�นตาย์ไปแล้วจะได้้เสวย์ทิั้พย์ส์มบััติในโลกิหน้าสืบัไป

	 จะเสวย์สมบััติในด้าวด้ึงส์เทั้วโลกินั�นแล้ว	
จะได้้ลงมาเกิิด้เป็นกิษััตริย์์มหาศาล	 มีทั้รัพย์์ศฤงคาร
บัริวารมากิมี	มีอุทั้ย์านและสระโบักิขรณเีป็นทีั้�ประพาส	
เป็นผู้บัริบูัรณ์ด้้วย์ศักิด้านุภาพเฟ่ื่�องฟุื่�งให้ทัั้�วชมพูทั้วีป	
อีกิทัั้�งจักิได้้เสวย์อาหารทิั้พย์์เป็นนิจนิรันด้ร์

	 จะเป็นผู้ทีั้�มั�งคั�งด้้วย์ทั้รัพย์์	 จะเป็นผู้ทีั้�อาย์ุ
ย์ืนย์าว	ทัั้�งประกิอบัด้้วย์รูปโฉมงด้งามกิว่าคนทัั้�งหลาย์
จะไปในทีั้�ใด้	ๆ	ก็ิจะมีแต่ความสุขในทุั้กิแห่งหน

	 ย์่อมประสบัความสำาเร็จในสิ�งทั้ี�ปรารถนา	
ตาย์แล้วจะได้้เกิิด้ในฉกิามาพจรสวรรค์ในสมัย์ทีั้�	
พระศรีอริย์เมตไตรย์มาอุบััติ	 จะได้้พบัศาสนาของ
พระองค์	ผู้ทั้ี�บัูชาจะบัรรลุพระอรหันต์

๕. กัณฑ์ชูชก นางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอ๕. กัณฑ์ชูชก นางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอ
พระกัณหา พระชาลีพระกัณหา พระชาลี

๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ พระอินทร์๑๐. กัณฑ์สักกบรรพ พระอินทร์
แปลงกายลงมาเป็นพราหมณ์แปลงกายลงมาเป็นพราหมณ์
มาทูลขอพระนางมัทรีพระเวสสันดรยกมาทูลขอพระนางมัทรีพระเวสสันดรยก
พระนางมัทรีให้พราหมณ์พระนางมัทรีให้พราหมณ์

๑๑. กัณฑ์มหาราช พระเจ้าสญชัย ไถ่ตัว๑๑. กัณฑ์มหาราช พระเจ้าสญชัย ไถ่ตัว
สองกุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระเวสสันดรสองกุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระเวสสันดร
กลับมาครองราชย์สมบัติกลับมาครองราชย์สมบัติ

๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ กษัตริย์ ๖ พระองค์ ๑๒. กัณฑ์ฉกษัตริย์ กษัตริย์ ๖ พระองค์ 
พากันดีใจและทรงพระกรรแสงจนสลบ พากันดีใจและทรงพระกรรแสงจนสลบ 
พระอินทร์บันดาล ฝนโบกขรพรรษให้ตกพระอินทร์บันดาล ฝนโบกขรพรรษให้ตก

๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ พระเวสสันดร ๑๓. กัณฑ์นครกัณฑ์ พระเวสสันดร 
พระนางมทัรแีละสองพระกมุารเสดจ็กลบันครพระนางมทัรแีละสองพระกมุารเสดจ็กลบันคร

๖. กัณฑ์จุลพน ชูชกหลอกพรานเจตบุตร ๖. กัณฑ์จุลพน ชูชกหลอกพรานเจตบุตร 

๗. กัณฑ์มหาพน ชูชกหลอกพระอัจจุตฤาษี๗. กัณฑ์มหาพน ชูชกหลอกพระอัจจุตฤาษี

๙. กัณฑ์มัทรี พระอินทร์ถ่วงเวลา๙. กัณฑ์มัทรี พระอินทร์ถ่วงเวลา
พระนางมัทรีไม่ให้ไปทันเวลาพระนางมัทรีไม่ให้ไปทันเวลา

อานิสงส์ของกิารบัูชากิัณฑ์เทั้ศน์มหาชาติอานิสงส์ของกิารบัูชากิัณฑ์เทั้ศน์มหาชาติ

ผู ้ ใด้บัูชา..ผู ้ ใด้บัูชา..

	 จะเป็นผูที้ั้�ได้้รบััทั้รพัย์์สมบััตดิ้งัปรารถนา
ถ้าเป็นสตรีจะได้้สามีเป็นทั้ี�ชอบัเนื�อเจริญใจ	บุัรุษั
จะได้้ภรรย์าต้องประสงค์เช่นเดี้ย์วกัิน	จะได้้บุัตร
ชาย์หญิงว่านอนสอนง่าย์	มีความประพฤติดี้กิิริย์า
เรีย์บัร้อย์ทัุ้กิประกิาร

	 จะได้้สิ�งทีั้�ปรารถนาทัุ้กิประกิาร	เมื�อตาย์
ไปจะได้้ไปบัังเกิิด้ในสุคติโลกิสวรรค์	เสวย์สมบััติ
อันมโหฬาร	มีบัริวารแวด้ล้อมบัำารุงบัำาเรอเป็นนิตย์	์
จุติจากิสวรรค์แล้วจะลงมาเกิิด้ในตระกูิลขัตติย์ะ
มหาศาล	อันบัริบูัรณ์ด้้วย์ทั้รัพย์์ศฤงคาร	ย์านพาหนะ
ประกิอบัด้้วย์ความสบัาย์ใจทุั้กิอิริย์าบัถ

	 จะบัริบัูรณ์ด้้วย์แกิ้วแหวนเงินทั้อง	ทั้าส	
ทั้าสีและสัตว์สองเทั้้า	 สี�เทั้้า	 ตาย์ไปแล้วจะได้้เกิิด้
ในฉกิามาพจรสวรรค์มีนางเทั้พอัปสรแวด้ล้อม
มากิมาย์	เสวย์สุขอย์ู่ในปราสาทั้

	 จะได้้รับัความสุขทัั้�งในโลกินี�และในโลกิหน้า
จะได้้เป็นบัรมกิษััตริย์์ในชมพูทั้วีป	เป็นผู้ทั้รงปรีชา	
เฉลีย์วฉลาด้	สามารถปราบัอริราชศัตรูให้ย์่อย์ย์ับัไป

๑. กณัฑ์ทศพร พระนางผสุดีทรงขอพร พระอนิทร์ ๑. กณัฑ์ทศพร พระนางผสุดีทรงขอพร พระอนิทร์ 
๑๐ ประการ๑๐ ประการ

๒. กัณฑ์หิมพานต์ ๒. กัณฑ์หิมพานต์ 
พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์พระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาเคนทร์

๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระเวสสันดร ๓. กัณฑ์ทานกัณฑ์ พระเวสสันดร 
บริจาคสัตตสดกมหาทานบริจาคสัตตสดกมหาทาน

๔. กัณฑ์วนประเวศน์ พระเวสสันดร ๔. กัณฑ์วนประเวศน์ พระเวสสันดร 
พระนางมัทรี และสองกุมารเดินชมป่าพระนางมัทรี และสองกุมารเดินชมป่า

๘. กณัฑ์กมุาร ชชูกทลูขอพระกณัหาและพระชาลี๘. กณัฑ์กมุาร ชชูกทลูขอพระกณัหาและพระชาลี

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วันท่ี ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เจา้ภาพ
พระธรรมกถกึกณัฑ์ นกัเรยีนคณะบคุคล / กลุม่งาน

วัันพฤหัสับดีทีี่ี� ๒๓ มิถุิุนายน ๒๕๖๕

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๑/๑ - ๑/๙

คณุนงโภช วงศต์ระกลู
คณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้ัน้พ้น้ฐาน

พระมหาเรวตัร ์ปัญญาวธุโธ 
วดัทองนพคณุ

๑. กณัฑท์ศพร
๑๙ พระคาถา
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๔๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๒/๑ - ๒/๙

ผอ.จินตนา ศรสีารคาม
กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน

พระราชธรรมวาที 
วดัประยรุวงศาวาสวรวิหาร

๒. กณัฑหิ์มพานต ์
๑๓๔ พระคาถา 
๐๙.๕๐ น. - ๑๐.๓๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๒/๑ - ๒/๙

คณุครูประยรู แสงมณี
ชมรมครูอาวโุส

โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั

พระครูโฆษิตธรรมากร 
วดัสวุรรณาราม

๓. กณัฑท์านกณัฑ ์
๒๐๙ พระคาถา 
๑๐.๔๐ น. - ๑๑.๒๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๓/๑ - ๓/๙

ผอ.ประคอง ถนดังาน
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

พระมหาโสภณ สธีุโร
วดัไผเ่ขีั้ยว

๔. กณัฑว์นประเวศน ์
๕๗ พระคาถา 
๑๒.๒๐ น. - ๑๓.๐๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๓/๑ - ๓/๙

คณุกมล ศรภีรูปิรชีานนท์
มลูนิธิผูป้กครองและครู

สตรศีรสีรุโิยทยั
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

คณิตศาสตร์

พระครูวินยัธรกิตติศกัดิ� 
โคตมสสิโส  

วดัพระเชตพุน
วิมลมงัคลาราม

๕. กณัฑช์ชูก
๗๙ พระคาถา 
๑๓.๑๐ น. - ๑๓.๕๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๔/๑ - ๔/๘

รองผูอ้ ำานวยการสมศร ี 
บญุยะปานะสาร

เครอ้ขั้า่ยผูป้กครอง
โรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั

พระมหาจารุวตัร ์จรณธมโฺม

วดัไผเ่ขีั้ยว

๖. กณัฑจ์ลุพน 
๓๕ พระคาถา 
๑๔.๐๐ น. -๑๔.๔๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๔/๑ - ๔/๘

ผอ.สวุรรณ บณุยเ์พ่ิม
มลูนิธิโรงเรยีนสตรศีรสีรุโิยทยั

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ

พระเทพวิสทุธิดลิก
วดัสามพระยา

๗. กณัฑม์หาพน 
๘๐ พระคาถา 
๑๔.๕๐ น. - ๑๕.๓๕ น.

วัันศุุกร์ท์ี่ี� ๒๔ มิถุิุนายน ๒๕๖๕

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๕/๑ - ๕/๘

คณุครูวีณา รตันสมุาวงศ์
คณุครูศทุธินี กิจเจรญิ

คณุครูสปุราณี ดำาสวสัดิ�
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
ภาษาตา่งประเทศ

พระครูศรธีรรมประสทิธิ� 

วดัหลกัสี่

๘. กณัฑก์มุาร 
๑๐๑ พระคาถา 
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๑๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๕/๑ - ๕/๘

คณุวนัเพญ็ หาญญานนัท์
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

ภาษาไทย

พระมงคลธรรมภาณ
วดัเสมียนนารี

๙. กณัฑม์ทัร ี
๙๐ พระคาถา
๐๙.๒๐ น. - ๑๐.๐๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๕/๑ - ๕/๘

คณุดารณี เวณจุนัทร์
คณุครูวรรณภา ศรวีไิลสกลุวงศ์

กลุม่สาระการเรยีนรู ้
สขุั้ศกึษาและพลศกึษา

พระครูวิสทุธรรมประสทิธิ�
วดัหลกัสี่

๑๐. กณัฑส์กักบรรพ 
๔๓ พระคาถา
๑๐.๑๐ น. - ๑๐.๕๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๖/๑ - ๖/๘

คณุพรชยั ตนัพฒันธนากร
สมาคมผูป้กครองและครู

สตรศีรสีรุโิยทยั
กลุม่สาระการเรยีนรู ้
สงัคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม

พระครูพิมลธรรมภาณ
วดัพระเชตพุน

วิมลมงัคลาราม

๑๑. กณัฑม์หาราช 
๖๙ พระคาถา
๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๕๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๖/๑ - ๖/๘

ผอ.สปุรานี สมัฤทธิ�
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

การงานอาชีพ

พระมหาวิทยา วิสทุธาจาโร

วดัเทพากร

๑๒. กณัฑฉ์กษัตรยิ ์
๓๖ พระคาถา
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๕๕ น.

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 
๖/๑ - ๖/๘

ดร.กลัยารตัน ์เมธีวีรวงศ์
สมาคมศษิยเ์ก่า
สตรศีรสีรุโิยทยั

พระเทพวิสทุธิดลิก 
วดัสามพระยา

๑๓. กณัฑน์ครกณัฑ ์
๔๘ พระคาถา 
๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น.


