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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑ 

ที่ 15 / ๒๕๕7 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานมหกรรมวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์  เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ”  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ ครั้งที่ ๑8 ปีการศึกษา 2557 
 

******************** 
  

 ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ จึงก าหนดจัดโครงการมหกรรมวิชาการ 
“ศรีนครชัยบุรินทร์  เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ” โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑        
(ศรีสะเกษ,  นครราชสีมา,  ชัยภูมิ,  บุรีรัมย์,  สุรินทร์)  ครั้งที่ ๑8 ปีการศึกษา ๒๕๕7 ในระหว่างวันที่ ๒0-๒1 
ธันวาคม ๒๕๕7  ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  วัดกลาง (พระอารามหลวง)  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์     
จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑  เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  จ านวน  2500  รูป/คน 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดงานมหกรรมวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์  เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ” โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑8 ปีการศึกษา ๒๕๕7  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ :- 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. พระราชปริยัติกวี   เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. พระสุนทรธรรมเมธี  รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. พระศรีปริยัติธาดา    รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๔. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
๕. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 
๖. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 
๗. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๐. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
๑๑. ผู้บัญชาการต ารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๒. นายแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๔.  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
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๑๕.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
๑๖.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
๑๗.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๘.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
๑๙.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
๒๐.  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ให้เป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการอุปถัมภ์ ประกอบด้วย 

๑. พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานกรรมการ 
2. นายพนม  ศรศิลป์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญเลิศ  โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ 
4. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
5. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
๖. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
7. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
8. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมเยย้ปราสาทวิทยา กรรมการ 
9. พระครูปริยัติวุฒิธรรม ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา กรรมการ 
10. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร ผอ.โรงเรียนปรยิัตสิามญันครราชสมีา กรรมการ 
11. พระครูวรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ ์ กรรมการ 
12. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ 
13. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมโฺม ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
14. พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา กรรมการ 
15. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม กรรมการ 
16. พระชาตรี  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวิจยัศึกษา กรรมการ 
17. พระครูสิริปัญญาพิมล ผอ.โรงเรียนศรีปริยตัิคุณศึกษา กรรมการ 
18. พระมหาทองสุข  เตชปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปักธงชัยวิทยา กรรมการ 
19. พระเมธีสุตาภรณ์ ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอปากช่อง กรรมการ 
20. พระครูปริยัติกิจจาทร ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
21. พระปลัดสมพร  ฐิตคุโณ ผอ.โรงเรียนวัดอุทัยวิทยา กรรมการ 
22. พระครูสุตชัยคุณ ผอ.โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ กรรมการ 
23. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ รก.ผอ.โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ 
24. พระครูโสภณภัทรกิจ ผอ.โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา กรรมการ 
25. พระครูศรีปริยัติพิมล ผอ.โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
26. พระมหาสมวงษ์  สีลภูสิโต รก.ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม กรรมการ 
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27. พระมหาสุมินทร์  ยติกโร ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเก้ิง) กรรมการ 
28. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก ผอ.โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ กรรมการ 
29. พระเวชน์  อาภสฺสรปญฺโญ รก.ผอ.โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ 
30. พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการ 
31. พระมหากังวาล  โฆสโก ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา กรรมการ 
32. พระมหาพิพิธภัณฑ์  สีลภณฺโฑ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ 
33. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการ 
34. พระครูใบฎีการันยา  อนุตตฺโร ผอ.โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา กรรมการ 
35. พระครูเมธีกิตติสาร ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมเกียรติแก้ววิทยา กรรมการ 
36. พระครูปัญญาธุราทร ผอ.โรงเรียนวัดประชานิมติรโสภติธรรมภาณ กรรมการ 
37. พระบุญเชิด  รตนเมธ ี ผอ.โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ ่ กรรมการ 
38. พระสมเดช  ฐิติสีโล ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดจอมพระ กรรมการ 
39. พระทองเพียร  ปญฺญาธโร ผอ.โรงเรียนโพธิศึกษา กรรมการ 
40. พระศรีวิสุทธิคุณ  ผอ.โรงเรียนบาลีสาธติวัดศาลาลอยสุรินทร ์ กรรมการ 
41. พระมหาบุญทอง  ปณฑฺิตเมธี ผอ.โรงเรียนปรยิัติคณุรสวิทยา กรรมการ 
42. พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมพันษีวิทยา กรรมการ 
43. พระสุชาติ  ปุญฺญนาโค ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดโพธาราม กรรมการ 
44. พระครูสิริปัญญาวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
45. พระครสูังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธ ี ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที ่ ให้ความอุปถัมภ์การด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11  ครั้งที่ ๑๘ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานกลุ่มที ่๑๑ 
๒. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 
๓. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร รองประธานกลุ่มท่ี 11 
๔. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 
๕. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 
๖. พระครูปริยัติวุฒิธรรม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสระมะค่าวิทยา 
๗. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 
๘. พระวิษณุ  ยสินฺธโร  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 
๙. พระสมุห์สมพร  รตนร สี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 
๑๐. นายประสงค์  จักรค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
๑๑. นายเสถียร  เหล่าคนค้า  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
๑๒. นายวิจิตร  พุกาธร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
๑๓.  นายวิรอด  ไชยพรรณนา  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
๑๔.  นายสิทธา  มูลหงษ์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
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๑๕.  ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสังกัดกลุ่มที่ 11 ทุกโรง 
 

     ใหมี้อ านาจและหน้าที่ ดังนี้    
1. ก าหนดกรอบนโยบายการจัดโครงการ ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
2. วางแผนอ านวยการจัดงาน อ านวยความสะดวก ให้ข้อเสนอแนะ  ข้อคิดเห็น  แนะน าสั่งการ  
    ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
3. อื่นๆ  
 

4. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. พระครูปริยัติกิจธ ารง   ประธานกลุ่มที่ ๑๑ 
2. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก  รองประธานกลุ่มท่ี 11 
3. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร  รองประธานกลุ่มท่ี 11 
4. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 
5. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 
6. พระครูปริยัติวุฒิธรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนสระมะค่าวิทยา 
7. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 
8. พระวิษณุ  ยสินฺธโร  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 
9. พระสมุห์สมพร  รตนร สี  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 
10.  พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี เลขานุการกลุ่มที่ 11 
11.  นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษากลุ่มท่ี 11 
12.  นายอัครวัฒน์  ขันยา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
13.  นายชินภัทร์  พิมพ์ลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
14.  นายมงคล  นิยมเหมาะ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
15.  นางจิตติรัตน์  นุชนารถ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุม่ที่ 11 
16.  รองผู้อ านวยการ  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 ทุกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ 
17.  ประธานนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรงเรียน 

 ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

    ใหมี้อ านาจและหน้าที่ ดังนี้    
      1. ด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
      2. อื่นๆ  

 
 
 
 
 
 



[๕] 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาศภุโชติ  กนฺตวีโร ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
๔. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
5. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11   กรรมการ 
6. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
7. นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์ โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
8. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
9. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวศศิเก้า  ค าแก้ว โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ใหมี้อ านาจและหน้าที่ ดังนี้    
 

1. จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
๒. ประชาสัมพันธ์งานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานตามก าหนดการให้เป็นไป            

               ด้วยความเรียบรอ้ย 
   3.  อื่นๆ       

 
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  

1. พระครูศรีปริยัติพิมล ผอ.โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา ประธานที่ปรึกษา 
2. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
3. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
4. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
5. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา                      กรรมการ 
6. พระครูปริยัติวุฒิธรรม ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา          กรรมการ 
7. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยา   กรรมการ 
8. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา  กรรมการ 
9. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา      กรรมการ 
10. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11   กรรมการ 
8. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
7. นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์ โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
9. นายเพทาย  พิทักษ์สงฆ์ โรงเรียนสระมะค่าวิทยา กรรมการ 
10. นายสันติ  กิ่งแก้ว โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา           กรรมการ 
11. นายภูริวัฑฒน์  สินกระสัง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา       กรรมการ 
12. นายด ารงชัย  จะค ารัมย์ ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม          กรรมการ 
13. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
14. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมากร 
15. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
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16. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
17. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 
18. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ใหมี้อ านาจและหน้าที ่ดังนี้    
     1. วางแผนกิจกรรมข้ันตอนพิธีเปิด-ปิด และล าดับพิธีการต่างๆ 
     2. จัดท าค ากล่าวรายงานพิธีเปิด-พิธีปิด / ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน 

               3. ด าเนินการตามก าหนดการ ตั้งแต่ต้น จนเสร็จพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     4. อ่ืนๆ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
 

1. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
2. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
4. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา                        กรรมการ 
5. พระครูปริยัติวุฒิธรรม ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา          กรรมการ 
6. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยา     กรรมการ 
7. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    กรรมการ 
8. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา         กรรมการ 
9. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์ และคณะครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
10. นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์ และคณะครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
11. นายเพทาย  พิทักษ์สงฆ์ และคณะครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา กรรมการ 
12. นายสันติ  กิ่งแก้ว และคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา        กรรมการ 
13. นายภูริวัฑฒน์  สินกระสัง และคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    กรรมการ 
14. นายด ารงชัย  จะค ารัมย์ และคณะครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  กรรมการ 
15. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
16. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมากร 
17. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
18. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
19. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
20. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางสาวปริญญารัตน์  จนัทร์สิงห์ โรงเรียนปร ิยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวโสภิตา  ทิพย์โลหิต โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๗] 
 

 
 

     ให้มีหน้าที ่   
1. จัดเตรียมอาหาร/น้ าดื่ม/น้ าปานะไว้ดูแลต้อนรับพระเถระ และผู้บริหาร ครูอาจารย์ 

คณะกรรมการ ผู้มีเกียรติ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. อ่ืนๆ 

 
8. คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

๑. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระอธิการจ ารัส  ปญฺญาวชิโร โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา     รองประธานกรรมการ 
๓. นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์ โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
๔. นายสมพงษ์  โกรัมย์  โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
๕. นายวุฒิ  พันธ์ทิพย์ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน กรรมการ 
๖. นายสนธยา  สมหมาย  โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
    

 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

๑. พระครูปริยัติวุฒิธรรม ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางนฤมล  ชยสิทธิภัทร โรงเรียนสระมะค่าวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวธิติยา  บุญยืด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการ 
๔. นางรุ่งทิพย์  สุวรรณทา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการ 
๕. นางสาวอรอนงค์  วงศ์วีระชัย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการ 
๖. นางสาวนิศารัตน์  สุทธ ิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวสายฝน  ศรีเตชะ โรงเรียนสระมะค่าวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      มีหน้าที ่ ดูแลอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดเวชภัณฑ์ 
 
         10.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพและวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง 

๑. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์  จนฺทสาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาวิเชียร  คุณธาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
๔. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
     มีหน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอภายในงาน และท าการตัดต่อให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้โรงเรียน 
                 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มท่ี ๑๑ ทุกโรง 
 
 
 

    มีหน้าที ่ ให้ดูแล ก ากับ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน และงานจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                 
 

 



[๘] 
 

          11. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง 
๑. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระสมุห์สมพร  รตนร สี  ผอ.โรงเรียนตลาดชัยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. พระเอกพงษ์  ปญฺญาสาโร โรงเรียนตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
๔. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๕. นายอวน  ชะสนรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายสุชน  จริตรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          ใหมี้หน้าที ่  
1. ประสานงานติดตั้งเครื่องเสียงให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน   
2. ดูแลระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตามจุดต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
3. อื่นๆ 

 

๑2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา/บริเวณวัดกลาง) 
๑. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูสังฆรักษ์ปรญีาวัฒน์  จนฺทสาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
4. พระมหาสุพจน์  เขมจิตฺโต โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
5. พระมหาวิเชียร  คุณธาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
6. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
7. นายจ าเนียร  พินิจ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
8. นายวิเชียร  ช ารัมย ์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
9. นางสาวชินภาดา  ทัศนะ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
10. นางสาวศศิเก้า  ค าแก้ว  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
11. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑2. นางสาวญาภัชชา  แบบรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑3. นายสถิต  เชื้อมาก โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑4. นางสาวโสภิดา  ทิพย์โลหิต โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑5. นางสาวชชัฎา  ปิดรัมย์  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑6. นายพิเชษฐ  ขุนแก้วเมือง โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑7. นางสาวปริญญารัตน์  จนัทร์สิงห์  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑8. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
19. พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
20. นายอัครเดช  คงลี   โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นายชวลิต  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายประเสริฐ  จะเชนรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



[๙] 
 

        มีหน้าที ่ดังนี้ 
1. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สอบ/ประกวดแข่งขัน ณ บริเวณท่ีโครงการก าหนดไว้ 
2. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีเปิด-ปิด และสถานที่ฉันภัตตาหารเช้า-เพล   
3. จัดโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ให้เรียบร้อย 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เต็นท์  เวที  ประดับตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย 
5. อ่ืนๆ 

 

         ๑3. คณะกรรมการอาหาร น้ าดื่ม  และโรงทาน 
๑. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. พระมหาสุพจน์  เขมจิตฺโต โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
3. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
4. นายจ าเนียร  พินิจ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
5. นายวิเชียร  ช ารัมย ์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
6. นางสาวชินภาดา  ทัศนะ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
7. นางสาวศศิเก้า  ค าแก้ว  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
8. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
9. นางสาวญาภัชชา  แบบรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑0. นายสถิต  เชื้อมาก โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑1. นางสาวโสภิดา  ทิพย์โลหิต โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑2. นางสาวชชัฎา  ปิดรัมย์  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑3. นายพิเชษฐ  ขุนแก้วเมือง โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑4. นายอัครเดช  คงลี                        โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
๑5. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
16. พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
17. พระมหาจฤษณเทวินทร์  วิชชากโร  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายชวลิต  ชะลุนรัมย์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวปริญญารัตน์  จนัทร์สิงห์ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที ่     1. ให้จัดท าป้ายโรงทาน  และจัดสถานที่ตั้งโรงทานเรียบร้อย 

      2. จัดหาน้ าดื่มให้เพียงพอต่อการต้อนรับนักเรียน  และผู้ร่วมงาน  
      3. จัดหาโต๊ะจีน  และด าเนินการเตรียมอาหารขึ้นโต๊ะ  วันละ ๑๐ ชุด  เวลา ๑๑.๐๐ น. 
      4. จัดหาข้าวต้ม วันที่ ๒0 และ ๒1 ธ.ค. ๒๕๕7  ให้เพียงพอต่อคณะกรรมการและนักเรียน 
      5. จัดท าข้าวกล่องแจกให้นักเรียนและคณะกรรมการ   
 

       ๑4. คณะกรรมการจัดสถานที่แข่งขันและห้องสอบ  
             (บริเวณถนนรอบพระอุโบสถวัดกลาง+วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์) 

๑. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระเอกพงษ์  ปญฺญาสาโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นายสันติ  กิ่งแก้ว โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 



[๑๐] 
 

๔. นางสาวอุษณีย์  สายยศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
๕. นางสาวรินรดาภร  สร้อยเสน โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
๖. นางสาวอังสดา  ภิรมย์หญิง โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
7. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน รร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
8. นายแสน  อ าพรรัมย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
9. นายปิยะพงศ์  บุญครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
        ให้มีหน้าที ่ ดังนี้ 

1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 
2. จัดหาอุปกรณ์เต็นท ์ โต๊ะ  เก้าอ้ี  และจัดห้องสอบต่างๆ ให้เรียบร้อยและครบตามกิจกรรมการ

แข่งขัน  
3. อ่ืนๆ 

 
        ๑5. คณะกรรมการสถานที่พัก 
  ๑. จังหวัดนครราชสีมา  พักที่ วัดบ้านบัว อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  
   ๑.๑ นายด ารงชัย  จะค ารัมย์  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก  
   ๑.๒ นายศักดิ์ชัย  สอดศรีจันทร์  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
 
  ๒. จังหวัดศรีสะเกษ  พักที่ วัดอิสาณ / ศาลาวัดอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ๒.๑ นายสมพงษ์  โกรัมย์   ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
   ๒.๒ นายวุฒิ  พันธ์ทิพย์   ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
 
  ๓. จังหวัดสุรินทร์  พักที ่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ (มจร.) วัดพระพุทธบาทเขากระโดง 
                        อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  
   ๓.๑ นายสนธยา  สมหมาย  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
   ๓.๒ นายยุทธพิชัย  บัวหอม  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
 
  ๔. จังหวัดชัยภูมิ  พักท่ี  

4.1 วัดอินทวนาราม อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   - โรงเรียนที่เข้าพัก  ได้แก่  1.โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา, วัดกลางเมืองเก่า,  
     วัดชัยภูมิวนาราม, วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) 

   ๔.๑.1 นายวิเชียร  ช ารัมย์  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
   ๔.1.๒ นายอัครเดช  คงลี   ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
 

4.2 วัดจ าปาทอง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   - โรงเรียนที่เข้าพัก  ได้แก่  โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 
๔.๑.1 นายสายัญต์  ช านาญสิงห์  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 

   ๔.1.๒ นายสิทธโิชค  ใจด ี  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 



[๑๑] 
 

 
 
 

4.3 วัดโคกใหญ่ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   - โรงเรียนที่เข้าพัก  ได้แก่  โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย 
๔.๑.1 นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์  ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 

   ๔.1.๒ นายประสิทธิชัย  สุขส าราญ ผู้ดูแลประสานงาน / อ านวยความสะดวก 
 

      ให้มีหน้าที ่ดังนี้ 
     ๑. ติดต่อประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่พัก/ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักจากจังหวัดต่างๆ 
               และน าคณะครูนักเรียนไปสถานที่พักให้เรียบร้อย 

  ๒. ขอความอุปถัมภ์น้ าดื่มและข้าวต้ม  เพ่ือต้อนรับคณะผู้เข้าพักให้เรียบร้อย  
           3.  อ่ืนๆ 
 
       ๑6. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน  

๑. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาธีระพงษ์  กิสฺสโร ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. พระธนาธร  ธีรปญฺโญ ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๔. นายปาฐิกานต์  ภูมิทวีโชค ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
5. นางแก้วกาญจน์  ภูมิทวีโชค ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
6. นางสาวจันทนา  ดวงนิล ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๕. นางสาวรินรดาภร  สร้อยเสน ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๖. นางสาวอังสดา  ภิรมย์หญิง ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวมุฑิตา  สาขนินท์ ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
8. นายหรรษา  เหียบประโคน ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
9. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
10. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      มีหน้าที ่ ดูแลการลงทะเบียนของคณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย 

 

        ๑7.  คณะกรรมการการเงิน 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
4. นางนารีรัตน์  มีขันทอง สนง.พศจ.สุรินทร์ กรรมการ 
5. นางผ่องศรี  เภสัชชา สนง.พศจ.สุรินทร์ กรรมการ 
6. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
7. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. นายทองสา  สิงห์ค า    โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



[๑๒] 
 

 
               ให้มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ 
2. รับบริจาคเงินจากโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
3. จัดท าบัญชีและสรุปรายรับ-รายจ่ายให้เรียบร้อย  
4. อ่ืนๆ 

 

๒๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
๑. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธานกรรมการ 
3. พระวิษณุ  ยสินฺธโร ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
5. นายชินภัทร์  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
6. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
7. นายพัฒนพล  ค ากมล               นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นกัวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายมงคล  นิยมเหมาะ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
               ให้มีหน้าที ่ ดังนี้ 

1. ออกแบบสอบถาม / แบบประเมินโครงการ 
2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงานโครงการน าเสนอต่อประธานคณะกรรมการ

อ านวยการ 
3. อ่ืนๆ 

  
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่าน  ได้ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและ

ความสมัครสมานสามัคคี  มั่นคงของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑ ทุกจังหวัด  ตลอด
ถึงเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 
 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๙   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 

(พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ 


