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ค าสั่งส านักงานโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 
ที ่16 / ๒๕๕7 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ครั้งที่ ๑8 
 

******************** 
ด้วยส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑ ได้ตระหนกัถึงความส าคัญในการส่งเสริม

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  จึงได้ก าหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ      
“ศรีนครชัยบุรินทร์  เมืองปราสาทหิน  ถิ่นภูเขาไฟ”  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑   ครั้งที่ ๑8 
ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒0–๒1 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7  ณ  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน  ผู้จัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน    
เข้าร่วมโครงการฯ  จ านวน  2,๕๐๐  รูป/คน   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดงานมหกรรมวิชาการฯ  ครั้งที่ ๑8  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ :- 

 

๑. คณะกรรมการออกข้อสอบวิชาการ/คัดเลือกข้อสอบ 
๑. นายพัฒนพล ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ประธานกรรมการ 
๒. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นายชินภัทร์ พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๔. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๕. นางสาวจิตติรัตน์ นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

 

          ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. ออกข้อสอบ / พิจารณาคัดเลือกข้อสอบ  
2. จัดพิมพ์ข้อสอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือใช้ในการแข่งขันตามวัน เวลา  ที่ก าหนด  

 
๒. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ /ควบคุมห้องสอบ/ตัดสินกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ  

ประกอบด้วย รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย ดังต่อไปนี้ :- 
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  2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 
    

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
 1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น       
1 พระมหาส ารวย  คุตฺตสีโล ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 นายวิศิษฐ์  วงษ์พระจันทร์ ประชานิมิตรวิจัยศึกษา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-8581-6997 
3 นายสนิท  แขชัย วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 09-0825-6468 
4 นายชโลทร  นักพรานบุญ อุทัยวิทยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-6244-7238 
5 นางสาวแสงระวี  อินอ านวย ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-4377-9857 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาไทย  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระบรรจง  ธีรปญฺโญ ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 นายนันทวัฒน์  สุขเมือง บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นางสาวอุไรวรรณ   จันทร์สระน้อย พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
4 นางสาวรุ่งนภา  ตระกูลศรี ประจักษ์วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 093-5542704 
5 นางสาวสายฝน  ศรีเตชะ สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 082-1319143 
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ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมบรรยายธรรม ภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูสุจิตโพธาลังการ โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
2 พระครูสังฆรักษ์วิชัย  วิชฺชโย รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
3 นายปัณณรัษฏ ์ ภาสดาปิยสวสัดิ์ อาจารย์ มจร.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-1966-3775 
4 พระทิม  สิริปญฺโญ ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมการแข่งขัน ม.ต้น   
5 พระอธิการขวัญชัย  อาภากโร กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมการแข่งขัน ม.ต้น 08-8705-2050 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  4) กิจกรรมบรรยายธรรม ภาษาไทย  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระมหาสันติภาพ  โชติปัญฺโญ บูรพาวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 089-5853262 
2 พระอธิการวินัย  คุตฺตวฑฺฒโน พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
3 นายปิยวัฒน์  คงทรัพย์ อาจารย์ มจร.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
4 นายบุญเสริม  วิทยา ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมการแข่งขัน ม.ปลาย   
5 นายอาทิตย์  พุทธานุ รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมการแข่งขัน ม.ปลาย 08-3966-0224 
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ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  5) กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูสุตธีรธรรม พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น 807288380 
2 นางอัจฉรา  เข็มสว่าง ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น 08-9425-4406 
3 นายพิศาล  ยืนยง ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น   
4 นางสาวบังออน  ค าสาวงษ์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น 08-9946-2345 
5 นายวีระศักดิ์  เกษสร้อย กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น 08-3353-9211 
6 นายเลิศ  แขมค า โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น 08-3740-9386 
7 นายประทีป  ชมโคกสูง วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-9425-4406 
8 นายวงศ์วรรธน์  สุวงศ์วิจิตร วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-3322-4040 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดบั โทรศัพท์ 
  6) กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒิเมธี ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
2 พระมหาวีระชัย  วชิรสุธ ี พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
3 นางณันทิยาพร  บุญเฮ้า โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
4 นางสาวสันทนา  โกมารทัต วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
5 นางร าไพ  เรือนใหม่ วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
6 นางละอองดาว  เทศกระโทก วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย 06-1160-4142 
7 นายไพบูลย์  ถิระเรืองรัตน์ ดอนหวายพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-9899-5762 
8 นางสาวกมลพร  บุญปลูก ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   
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ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  7) กิจกรรมแต่งกลอนสด (กาพย์ยานี 11 )  ระดับ ม.ต้น           
1 พระมหาส าเร็จ  ปทุมฺสิริ ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-7253-2065 
2 นางสาวนงค์นุช  ไกรวิสูตร์ อาจารย์โรงเรียนบัวหลวงพิทยาคม บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
3 นางมะริดา  ติ่งผ่อง วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-5016-8359 
4 นายวุฒิ  พันธ์พิทย์ วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 08-4704-8270 
5 นางสุวรรณ์  แพงมาก ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  8) กิจกรรมแต่งกลอนสด (กาพย์ยานี 11 )  ระดับ ม.ปลาย          
1 พระมหาอ านาจ  ขนฺติโก ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
2 พระขจรศักดิ์  สกฺกภทฺโท วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
3 นางสาวรติรัตน์  นาเมือง พศจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
4 นายวานิชย์  ชาตะ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-7244-9391 
5 นางสาวศศิเก้า  ค าแก้ว ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย   

 
 
 
 
 
 
 
 



[๖] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  9) กิจกรรมเขียนเรียงความ  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูสมุห์สุทัศน์  ชยาภินนโฺท ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 พระนภัทร์  อตฺถกาโม ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 นายสมพร  จ าพิมาย วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-19551621 
4 นายบุญฤทธิ์  มะลิซ้อน วัดประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   
5 นางสาวจุฑารัตน์  เหล่าหา กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-7655-2795 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  10) กิจกรรมเขียนเรียงความ  ระดับ ม.ปลาย           
1 นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง พศจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 นายพิรพัฒน์  แก้วแสน ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นายพงษ์ศักดิ์  ใจบุญ พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
4 นางสาวอภิชญา  ถาดกระโทก วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-7240-4987 
5 นายสุรพงษ์  พงษ์สุระ ปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 
 
 
 



[๗] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  11) กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ ม.ต้น           
1 พระมหาบวรวิชญ์  อธิปญฺโญ วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
2 นางสาววรญา  พันธ์ศรี พศจ.สุรินทร์ สุรินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
3 นางพัชรินทร์  เดชพลกรัง พศจ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
4 นางทองช่วย  อารีเจริญ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 08-5775-4170 
5 นางสาวอภิรดี  จันเทพา เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   

 
  12) กิจกรรมแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก  ระดับ ม.ปลาย           
1 นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น พศจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-1547-2239 
2 นางอธิชา  อ านวยศรี พศจ.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
3 นางสาวพรนภา  พันธ์เพ่ิมพูน ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
4 นายชยพัทธ์  จูงตระกูลรัตน์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-9229-9465 
5 นางสาวสุนินาท  พุฒจันทร์ เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-8092-3744 

 
 
 
 
 
 
 
 



[๘] 
 

 
 
 

 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ต้น           
1 นายวีระชัย  แข่งขัน รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-8707-8004 
2 นางสาวชนิสรา  เจริญร่าง วัดป่าหนองดนิด าวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-5649-3563 
3 นายสายันต์  ช านาญสิงห์ สระมะค่าวทิยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 083-3672475 
4 นางอัมรินทร์  ชินเกษม วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-7873-4472 
5 นายจันทร์มณี  เขียวหอม กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-5632-7534 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย          
1 พระสถิตย์  กิตฺติโสภโณ ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-1076-4377 
2 พระณัฐนันท์  เขมวีโร พระปริยตัิธรรมวัดโพธาราม สุรินทร์ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-8113-6719 
3 นางเพชร  พรหมพา กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-3373-0899 
4 พระสมหมาย  สุรปญฺโญ พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 082-2463209 
5 นางสาวสุกัญญา  สิริตระกูลศักดิ์ วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 
 
 



[๙] 
 

 
       2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.ต้น           
1 พระเชิดศักดิ์  สิริจนฺโท ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 พระฉัตรชัย  ธมฺมทินฺโน สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 นายยศพล  ไตรรัตน์ พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินท์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 081-6449188 
4 นายสนธยา  สมหมาย วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 091-8355298 
5 นางสาวจีราพรรณ  ทางไธสง วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 

  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์  ระดับ ม.ปลาย         
1 นางสุวนีย์รัชต์  แก้วมะดัน พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-5658-3918 
2 นางสาวสุวรรณา  ค้ากระบือ วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นางสาวจรัญญา  ไชยมูล ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
4 นางสาวอรวรรณ  ปลายกลาง ดอนหวายพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-0730-8355 
5 นางสาวบังอร  จ าปาทอง วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-9584-1270 

 
 
 
 
 
 
 



[๑๐] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ระดับ ม.ต้น         
1 นายปรมินทร์  ศุขไพบูลย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ต้น 08-0188-9977 
2 นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ต้น 08-9864-2900 
3 นายอุทิศ  ก าลังรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ต้น 08-7241-4748 
4 นายประจักษ์  ขันอาสา ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 08-7966-4744 
5 นางสาววนิดา  โวหาร โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 

  4) กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) ระดับ ม.ปลาย         
1 นายวิระจิตร  เตียมไธสง บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ปลาย 09-0823-4310 
2 นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ปลาย 08-7253-0167 
3 นางสาวพรทิพย์  เจะรัมย์ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจตัดสินการแข่งขัน ม.ปลาย 08-3671-9205 
4 นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-5043-1892 
5 นางนิภาพร  เว้าสูงเนิน โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-1186-3079 

 
 
 
 
 
 
 



[๑๑] 
 

 
2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา  ระดับ ม.ต้น           
1 พระบุญเชิด  รตนเมธี วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 พระศุฆวัจน์  ทีปธมฺโม ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 นางสุนารี  ชมโคกสูง วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-1878-4635 
4 นายสุคิด  ไชยสนาม โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   
5 นางสาวธนุตรา  ฝาแก้ว ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 09-8598-2128 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 

  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระมหาเกรียงไกร  ขนฺติพโล ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 พระส้มเกลี้ยง  สมจิตฺโต วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นายจิรธรรม  ห่อทอง พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา สุรินทร์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
4 นายวรรินทร์  โฉมรัมย ์ วัดประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   
5 นายเลิศศักดิ์  เคล้าพิมาย วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-1967-0805 

 
 
 
 
 
 
 



[๑๒] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ  ระดับ ม.ต้น        
1 พระสุพันธ์  อภิปญฺโญ ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 พระมหาวีระพล  สุทธิจารี วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 พระสาคร  กมโล โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-4417-2596 
4 นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย์ วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-1725-7858 
5 นางราตรี  จันทรส ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  4) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมวินัย ศาสนปฏิบัติ  ระดับ ม.ปลาย        
1 พระจักรกริช  อินฺทโชโต สัทธรรมวิทยา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-2373-3909 
2 พระอธิการวิชัย  วิชโย รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 พระอธิการจ ารัส  ปญฺญาวชิโร วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-8354-5818 
4 พระทนงศักดิ์  สุเมโธ ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 086-2649492 
5 นายนพฤทธิ์  ทองละมุล ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 
 
 
 



[๑๓] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  5) กิจกรรมเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี  ระดับ ม.ต้น         
1 พระชาตรี  ปิยธมฺโม ประชานิมิตรวิจัยศึกษา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น 08-3371-7823 
2 พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น 08-7256-5300 
3 พระใบฎีกาอดุลย์  ฐิตปญฺโญ พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ต้น 08-5759-7398 
4 พระสมเจริญ  ยสวฑฺฒโน วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น 08-0161-2829 
5 พระสุริยา  สุริยาโลโก บาลีสาธิตวัดศาลาลอย สุรินทร์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น   
6 พระประสิทธิ์  สิทธิญาโณ โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ต้น 08-8354-5818 
7 พระสมพร  ฐานากโร วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ต้น   
8 พระวัฒนา  จิตฺตคุโณ ปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ต้น 08-4474-8181 
9 พระมหาสมชาย  ปญฺญาวชิโร วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ต้น   
10 นายสุรัตน์  นาศรี วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-7254-0406 
11 นายวิทูรย์  เป็นกระโทก วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-6247-7839 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๔] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
   6) กิจกรรมเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท  ระดับ ม.ต้น         
1 พระครูวิจิตรสุนทรธรรม ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
2 พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม วัดตะกุดเครือปลอก นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย 08-7244-1817 
3 พระสมุห์ภาษิต  สิริวณฺโณ วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
4 พระอธิการขวัญชัย  อาภากโร กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
5 พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
6 พระวิเชษฐ์  โกวิโท วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย 08-6280-3986 
7 พระมหาวัฒนา  สปฺปญฺโญ โพธิศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย   
8 พระครูสมุห์เชิงชาย  ธมฺมิสฺสโร วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย   
9 พระอุดร  ฐานรโต สัทธรรมวิทยา นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย 08-5301-8022 
10 นายสม  เพ็ชรหมื่นไว ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   
11 นายธนพล  อินัง                บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ สุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๕] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดบั โทรศัพท์ 
  7) กิจกรรมเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก  ระดับ ม.ปลาย         
1 พระมหาวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย 08-2443-9987 
2 พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย   
3 พระวิษณุ  ยสินฺธโร โนนดินแดงวิทยาคม บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 1 ม.ปลาย 08-0163-9351 
4 พระมหาสุพจน์  เขมจิตฺโต ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
5 พระใบฎีกาสุทิน  สุทินฺโน โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
6 พระมหาบุญทอง  ปณฺฑิตเมธี ปริยัติคุณรสวิทยา สุรินทร์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 2 ม.ปลาย   
7 พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ พระปริยตัิธรรมเยย้ปราสาทวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย 087-2450344 
8 พระสมเดช  ฐิติสีโล วัดจอมพระ สุรินทร์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย   
9 พระสมุห์สมพร  รตนร สี พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ทีม 3 ม.ปลาย   
10 พระศิริวรรณชัย  ชุติวณฺโณ วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-33570608 
11 พระปลัดไพวัลย์  จิตฺตคุตฺโต ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-1967-8094 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๖] 
 

 
 

 
2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา  ระดับ ม.ต้น         
1 พระนาย  ปญฺญาทีโป วัดโพธาราม สุรินทร์ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-8366-2415 
2 นายกิตติพงษ์  แสงทอง พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-9864-9697 
3 นางสาววันดี  สบายดี ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-62467371 
4 นางนฤมล  ชยสิทธิภัทร สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   
5 นางสาวอนงค์นิจ  ฝังนิล ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-9286-2512 

 

 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาสุขศึกษา  ระดับ ม.ปลาย         
1 พระครูสุขุมธรรมกิจ ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 นางสาวปราณี  อาจปรุ วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-1065-5961 
3 นายสุทธิศักดิ์  ประพาศพงษ์ วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
4 นายสมพงษ์  โกรัมย ์ วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 082-3758579 
5 นางสาวบังออน  ค าสาวงษ์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   



[๑๗] 
 

 
 

 
2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

      ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาศิลปะ  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูปัญญาธุราทร วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
2 พระบุญทัน ธมฺมธาตา พระปริยัติธรรมพันธีวิทยา สุรินทร์ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 นางสาวณัฐณิชา  จ ารัมย์ วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 09-8165-6268 
4 นายอภิญญา  ค าเหลือ เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-7257-0104 
5 นางสาวสว่างจิตร  แกล้วกล้า วัดโพธาราม สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-3347-0489 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาศิลปะ  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระมหานครชัย  ธมฺมธีโร ศรีปริยัติคุณศึกษา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-1790-0172 
2 นายพิชัย  ภูแข่งหมอก วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 

 3 นายนิยม  ธัญญรัตนาทิตย์ สัทธรรมวิทยา นครราชสีมา กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-7247-7900 
4 นายแสน  อ าพรรัมย์ พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   
5 นางสาวชุดานันท์  ธรรมโลก เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-5108-5889 

 
 
 
 
 
 



[๑๘] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมวาดภาพลายเส้น (ดินสอ)  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูวีรธรรมาวุธ กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-9284-0907 
2 นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ลา ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
3 นางสาวพรทิพย์  บุตรตุ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-9274-0856 
4 นายวิเชียร  ชาญชาติ วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 08-1070-1714 
5 นายวรณัฏฐ์  จ าปาทอง พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 086-2803986 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  4) กิจกรรมวาดภาพ (สีโปสเตอร์)  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระครูสุตกัลยาณคุณ ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
2 พระอธิการประเสริฐ  ฐิตวฑฺฒโน รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-1048-1703 
3 นายส ารวม  คร่ าสุข วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-8342-7318 
4 นายเชษฐา  บุญเฮ้า โพธิ์ศรีวิทยา ศรสีะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย   
5 นายสุรพันธุ์  รุ่งเรือง ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-8709-8236 



[๑๙] 
 

 
 

 
2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับ ม.ต้น         
1 พระปลัดเกรียงไกร  วสุตฺตโม วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-5204-0297 
2 นายด ารง  แก้วแจ่ม ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-7333-0093 
3 นางสาวภคินี  แนวสวัสดิ ์ วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-8709-8236 
4 นายสิทธิโชค  ใจดี สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 080-0019374 
5 นายชลธีร ์ สายป้อง ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-5304-8582 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับ ม.ปลาย         
1 นายชยพัทธ์  จูงตระกูลรัตน์ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 นายอรรถสิทธิ์  ค าภูดี ศรีเกษตรวิทยา ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นางสาวนงค์ลักษณ์  แก้วละมุล ปรางค์กู่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-0469-2649 
4 นายจิรายส  โพธิ์ย้อย วัดประชานิมติโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   
5 นายศิวรรจ์  สวัจฉัตร ์ เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-9938-1085 

 
 
 
 
 



[๒๐] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.ต้น         
1 พระมหาสักการะ  วรวิญญ ู ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
2 นางธิรนันท์  อุไร พศจ.สุรินทร์ สุรินทร์ รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
3 นางสาวทิพย์สุมล  พันธ์งาม พศจ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 09-5613-6978 
4 นางสาวอัญชลีพร  หาญแท้ วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น 08-2756-1101 
5 นายนิกร  นิยมพันธ์ โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  4) กิจกรรมสร้าง Webpage  ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.2.5  ระดับ ม.ปลาย       
1 พระครสูังฆรักษ์ปรีญาวัฒน ์จนฺทสาโร ปริยัติธีรวิทยา บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-0994-9141 
2 พระมหาบุญมี  ธมฺมิโก พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวทิยา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 09-0185-1708 
3 นางปรียาภรณ์  อ่อนกัณหา อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง บุรีรัมย์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 09-6359-2654 
4 นายอนุชา  ถาวรรัตน์ อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง บุรีรัมย์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-7242-8328 
5 นายสมพร  ไพกระโทก ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 09-32359563 
6 นายชาล  ดีสองชั้น รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-7238-1222 
7 นายคมสันต์  ปิติ กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 08-0731-0407 

 
 
 
 
 



[๒๑] 
 

 
 

 
2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

     ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  1) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น           
1 พระอธิการสุนัน  สุทฺธจิตฺโต กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-2868-2875 
2 นายประทวน  ประคองสุข ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-54168918 
3 นางมยุรี  มุงสูงเนิน วัดกลางเมืองเก่าวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
4 นางสาวอัยยา  นาคนางรอง พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวทิยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 09-0834-0781 
5 นายเพทาย  พิทักษ์สงฆ์ สระมะค่าวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 089-2824040 

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  2) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระใบฎีกาเอกชัย  สุรสิสฺโส วิสุทธิพรตพิทยาคม นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-6247-2379 
2 พระสมปอง  จนฺทธมฺโม วัดประชานิมิตรโสภิตธรรมภาณ ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นางสาวฐิติชญา  ขลังวิเชียร วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 09-1737-7625 
4 นายประสิทธิชัย  สุขส าราญ วัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-9427-3447 
5 นางสาวภคกุล  แก้วน้อย ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 

 
 
 



[๒๒] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  3) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี  ระดับ ม.ต้น           
1 พระครูเมธีกิตติสาร เกียรติแก้ววิทยา ศรีสะเกษ ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 08-1264-8000 
2 พระมหาโกมล  กมโล ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น   
3 นายฐานกรณ์  ก้อนค าใหญ่ วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ต้น 09-8651-2706 
4 นายไพฑูรย์  คงจันทร์ วัดบึงกิตติวิทยา นครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น 08-1070-9363 
5 นายสุริยันต์  กุลเดช ดวนใหญ่วิทยา ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  4) กิจกรรมตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี  ระดับ ม.ปลาย           
1 พระมหาศรีมงคล  ปิยสีโล ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา ประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
2 พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย   
3 นายจีรวุฒิ  บรรเทพ พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ กรรมการ ตรวจข้อสอบ ม.ปลาย 08-1483-4535 
4 พระมหาสัญญา  สญฺญโม กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย 08-1076-7609 
5 นายชมรพ  ค าภิรมย์ พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศกึษา สุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุมห้องสอบ ม.ปลาย   

 
 
 

 
 
 
\ 



[๒๓] 
 

 
 

ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  5) กิจกรรมบรรยายธรรม ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ต้น           
1 พระมหาสุพจน์  สุวโจ ดร. อาจารย์ มจร.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
2 พระสิทธิศักดิ์  ธมฺมทายาโท ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น 08-18319853 
3 พระมหาสุภพ  สุภาวโร โพธิ์ศรีวิทยา ศรีสะเกษ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ต้น   
4 นางสุภาพร  รัมพณีนิล ปริยัติโกศลวิทยา สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   
5 นายฐิตินันท์  พิมพ์สาร กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ศรีสะเกษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ต้น   

 
ที ่ ชื่อ/สกุล - ฉายา โรงเรียน/หน่วยงาน จังหวัด ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ระดับ โทรศัพท์ 
  6) กิจกรรมบรรยายธรรม ภาษาอังกฤษ  ระดับ ม.ปลาย         
1 นายสุทธิวิทย์  วิลัยริด อาจารย์ มจร.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย   
2 นายสวน  บุญหว่าน ปริยัติสามัญนครราชสีมา นครราชสีมา รองประธานกรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-68760286 
3 นายอัศวิน  อุปรา รัตโนภาสวิมลศึกษา สุรินทร์ กรรมการ กรรมการตัดสิน ม.ปลาย 08-9523-5608 
4 นางสาวลักขณา  ธรรมสัตย์ วัดสระก าแพงใหญ่ ศรีสะเกษ กรรมการและเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย   
5 นางสาวปรีดาภรณ์  ทันรังกา พุทธธรรมวิทยา ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ควบคุม/อ านวยความสะดวก ม.ปลาย 084-8355171 

 
 

    
 

    
    



[๒๔] 
 

 

 
 

                    
ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
-กิจกรรมประเภทวิชาการ (ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญศึกษา) 

1. คณะกรรมการที่เป็นประธาน, รองประธาน  และกรรมการ  
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบ รับรองผลการสอบ และรายงานผลการแข่งขัน 
 ให้กองเลขานุการทราบ 

2. คณะกรรมการที่เป็นเลขานุการ, และผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการสอบ     
ควบคุมห้องสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม 
และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา 

                   -กิจกรรมประเภททักษะต่างๆ 
1. คณะกรรมการที่เป็นประธาน, รองประธาน และกรรมการ  

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบ/ ตัดสินการประกวดแข่งขันให้คะแนน รับรองผลการสอบ/การ
แข่งขัน และรายงานผลการสอบ/การแข่งขัน ให้กองเลขานุการทราบ 

2. คณะกรรมการที่เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการสอบ/การแข่งขัน/ ควบคุมการสอบ/การแข่งขัน/ ให้เป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา 

 
3. คณะกรรมการกองเลขานุการ 

๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร   รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๒ รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการ กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๔. นางนารีรัตน์  มีขันทอง พศจ.สุรินทร์ กรรมการ 
๕. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๖. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๗. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๘. นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว วัดสระก าแพงใหญ่/ศก กรรมการ 
๙. นายทัศนวิทย์  สิทธิโท ศรีเกษตรวิทยา/ศก กรรมการ 

๑๐. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                   
              ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 

1. จัดเตรียมข้อสอบ กระดาษค าตอบ วัสดุ อุปกรณ์  และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานแข่งขันทักษะ   
ทางวิชาการให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 

                                2. ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อย  อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
 3. รวบรวมผลการสอบ/การประกวดแข่งขัน /ตรวจสอบความถูกต้อง และประกาศผลการแข่งขัน 
     ให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับทราบโดยทั่วกัน 



[๒๕] 
 

 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล จัดท าโล่ และเกียรติบัตร 

๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร   รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๒ รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการ กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๔. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๕. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๖. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

         ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเตรียมรางวัล /จัดท าโล่ และเกียรติบัตรให้เรียบร้อย เพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน 
2. จัดพิมพ์เกียรติบัตร ตรวจสอบความถูกต้อง  เพ่ือมอบให้แก่เข้าร่วมกิจกรรมและคณะกรรมการ

ตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ  
 

5. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการ กลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๔. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
๕. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๗. นางสาวจิตติรัตน์ แสนกล้า นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

      ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
 

1. จัดท าแบบประเมินโครงการ / ท าการประเมินผล / สรุปผลการด าเนินงาน 
2. จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
  

           ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นธรรมและโปร่งใส
ตามหลักแห่งธรรมาภิบาล เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕7 
 
 

 
 

                                               
 (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 

                            ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ 


