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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑    
ที่  ๐๑ / ๒๕๕8 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันครูปริยัติสัมพันธ ์ครั้งที่ 3 
------------------------------------------ 

 ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติของครูผู้ท าการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 11     
จึงก าหนดจัดงานวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3  ในวันศุกร์ที่  ๑๖ มกราคม  ๒๕๕8  ณ โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 
วัดกลาง (พระอารามหลวง) ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้จัดการ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ทุกโรง 
จ านวน ๔๒ แห่งเข้าร่วมกิจกรรม 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ 3  ประจ าปี ๒๕๕8  ด าเนินไป      
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๒. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา    
๓. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 
๔. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 
๕. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
๗. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
๘. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
๙. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
๑๐. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๑. คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑  
๑๒. ผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ทุกโรง 
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๒. คณะกรรมการอ านวยการ และด าเนินการจัดงาน   
1. พระครูปริยัติกิจธ ารง ประธานกลุ่มที่ ๑๑   ประธานกรรมการ 
2. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก  รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๑ รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาธนะวัฒน์  ชิตมาโร รองประธานกลุ่มที่ ๑๑ รูปที่ ๒ รองประธานกรรมการ 
4. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา      กรรมการ 
5. พระมหาศุภโชติ  กนฺตวีโร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา   กรรมการ 
6. พระครูปริยัติวุฒิธรรม ผู้อ านวยการโรงเรียนสระมะค่าวิทยา        กรรมการ 
7. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
8. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา  กรรมการ 
9. พระวิษณุ  ยสินฺธโร      ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม     กรรมการ 
10. นายวิจิตร  พุกาธร            ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์    กรรมการ 
11. ผู้จัดการ  รองผู้อ านวยการ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม 
      แผนกสามัญศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์                        กรรมการ 
12. ประธานและคณะกรรรมการครูที่ได้รับการเลือกตั้งจากทุกโรงเรียน                      กรรมการ       
13. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการกลุ่มที่ 11         กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่ วางแผนอ านวยการจัดงาน อ านวยความสะดวก แนะน าสั่งการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปญญหา
อุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
๑. พระมหาบุญถิ่น  ปุญฺญสิริ        ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา               ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา       รองประธาน 
๓. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์  จนฺทสาโร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  รองประธาน 
๔. พระมหาสุพจน์  เขมจิตฺโต ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๕. พระมหาวิเชียร  คุณธาโร ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๖. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๗. นายวิเชียร  ช ารัมย ์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๘. นายจ าเนียร  พินิจ  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๙. นายพิเชษฐ์  ขุนแก้วเมือง ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
๑๐. นายประเสริฐ  จะเชนรัมย์ นักการภารโรงโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  กรรมการ 
๑๑. นายสุชน  จริตรัมย์      นักการภารโรงโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  กรรมการ 
๑๒. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา                                               กรรมการ 
๑3. นายอรรคเดช  คงลี     ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ เก้าอ้ี  เต็นท์  เวที  ประดับตกแต่งสถานทีใ่ห้เรียบร้อย 
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๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ 
๑. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสังฆ์รักษ์ปรีญาวัฒน์  จนฺทสาโร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  รองประธาน 
3. นายภูมิพัฒน์  นุสายรัมย ์   ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา          กรรมการ 
4. นายพัฒนพล ค ากมล               นักวิชาการกลุ่มที่ ๑๑            กรรมการ 
5. นายชินภัทร์ พิมลา                  นักวิชาการกลุ่มที่ ๑๑            กรรมการ   

          6. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์               ครโูรงเรียนปริยัติธีรวิทยา               กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางสาวศศิเก้า  ค าแก้ว    ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
          มีหน้าที ่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์  แจ้งก าหนดการกิจกรรมต่างๆ /จัดล าดับพิธีการ/เตรียมแฟ้มค า
กล่าวถวายรายงาน / ค ากล่าวเปิด / ค าฉันท์ ค าไหว้ครู ค าปฏิญาณ / พานใส่เกียรติบัตร                                                           
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 

๑. พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย      ครโูรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพงษ์  เต็นรัมย์            ครโูรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    รองประธาน 
3. นายชวลิต  ชะลุนรัมย์       ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
4. นางสาวญาภัชชา  แบบรัมย์      ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
5. นายอวน  ชะสนรัมย์   ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ   

          6. นางสาวชินภาดา  ทัศนะ          ครูโรงเรียนปรยิัติธีรวิทยา               กรรมการและเลขานุการ 
           7. นางสาวโสภิดา  ทิพย์โลหิต       ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารถวายเพลพระ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ 
ที่มาร่วมงาน /ประสานเรื่องอาหารโต๊ะจีนงานเลี้ยงครูฆราวาสตอนค่ า                 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม /เครื่องดื่ม 
๑. พระมหาสุพจน์  เขมจิตฺโต            ครโูรงเรียนปริยัติธีรวิทยา   ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาจฤษณเทวินทร์  วิชฺชากโร  ครโูรงเรียนปริยัติธรีวิทยา    รองประธาน 
3. นายสถิตย์  เชื้อมาก                    ครูโรงเรียนปริยตัิธีรวิทยา   กรรมการ 
4. นางสาวชัชฎา  ปิดรัมย์       ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา            กรรมการ 
5. นางสาวปริญญารัตน์  จันทร์สิงห์  เจ้าหน้าทีโ่รงเรียนปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
6. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
7. นางสาวณัฐณิชา  จ ารัมย์          ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา   กรรมการ   
8. นางสาวศรีนวล  กึนรัมย์           ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา    กรรมการ   
9. นางสาวภิญญาพัชญ์  อุดมแก้ว   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา   กรรมการ   
10. นางสาววราภร  รูปโฉม          ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา   กรรมการ   
11. นางสาวอุษณีย์  สายยศ    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

 12. นางสาวรินรดาภร  สร้อยเสน   ครโูรงเรียนพระปริยตัิธรรมตลาดชัยวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



[4] 

 

มีหน้าที ่ ต้อนรับพระเถระ และผู้บริหาร ครูอาจารย์ คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมสถานที่    
ตั้งน้ าร้อน น้ าเย็น น้ าแข็ง น้ าชา กาแฟ และภาชนะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ถวายพระเถระ ผู้บริหาร     
ครูพระ และบริการแก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานทุกท่าน พร้อมทั้งเก็บท าความสะอาด
ภาชนะให้เรียบร้อย 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง ถ่ายภาพวีดิโอ/ภาพนิ่ง 
 ๑. พระครูปลัดนิมิตร  อินฺทวีโร   รองผู้อ านวยการโรงเรียนธีรวิทยา                   ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์  จนฺทสาโร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา รองประธาน 
 3. ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา          กรรมการ 
 4. นายอวน  ชะสนรัมย ์      ครูโรงเรียนธีรวิทยา              กรรมการ 
 5. นายสุชน  จริตรัมย์         เจ้าหน้าที่โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา         กรรมการ 
 6. พระมหาวิเชียร  คุณธาโร  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา                   กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน  บันทึกภาพกิจกรรมทุกประเภท  พร้อมน าไปฉายให้คณะครู    
ได้รับชมในงานเลี้ยงตอนค่ า 
๘. คณะกรรมการแข่งขันฟุตบอลชาย  
           ๑. นายภูมิพัฒน์  นสุายรัมย์        ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา          ประธานกรรมการ 

 ๒. นายสนธยา  สมหมาย            ครูโรงเรียนวัดท่าสวา่งวิทยา                     รองประธาน 
 ๓. นายสมพงษ์  โกรัมย์   ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา         กรรมการ 
 ๔. นายวุฒิ  พันธ์ทิพย์   ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา         กรรมการ 
 ๕. นายประสิทธิชัย  สุขส าราญ    ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา  กรรมการ 
 ๖. นายยุทธพิชัย  บัวหอม     ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

             มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกฟุตบอล คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม          
เครื่องเวชภัณฑ์ จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 
 
๙. แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง         

 ๑. นายเพทาย  พิทักษ์สงฆ์   ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา        ประธานกรรมการ      
 ๒. นายสายันต์  ช านาญสิงห ์    ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา         รองประธาน      
 ๓. นายสิทธิโชค  ใจดี             ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา                กรรมการ                 
 ๔. นายด ารงชัย  จะค ารัมย์       ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  กรรมการ                  
 ๕. นายศักดิ์ชัย  สอดศรีจันทร์   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ   

มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกวอลเลย์บอล  คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม          
เครื่องเวชภัณฑ์ จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 
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๑๐. แข่งขันเซปักตะกร้อชาย       
      ๑. นายปาฐิกานต์  ภูมิทวีโชค  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  ประธานกรรมการ  

๒. นายสันติ  กิ่งแก้ว            ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา         รองประธาน                        
๓. นายแสน  อ าพรรัมย์    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัย                กรรมการ 
๔. นายปิยะพงศ์  บุญครอง    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกตะกร้อ คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์  
จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 

    

๑1. แข่งขันกีฬาพื้นบ้านชาย /หญิง       
      ๑. นายพีระพงศ์  คลังกูล  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    ประธานกรรมการ  

๒. นายกล่ า  สุขแสวง           ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    รองประธาน                     
๓. นายภูริวัฑฒน์  สินกระสัง   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา    กรรมการและเลขานุการ 

 

        มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม  ลูกเปตอง คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์      
จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 

 

๑2. คณะกรรมการลงทะเบียน/เชิญเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติ/ครูดีเด่น/เตรียมของขวัญ/เตรียมดอกกล้วยไม้                         

๑. นายอัครวัฒน์  ขันยา   นักวิชาการกลุ่ม ๑๑           ประธานกรรมการ              
๒. นางนฤมล  ชยสิทธิภัทร ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา  รองประธาน 
๓. นางสาวสายฝน  ศรีเตชะ ครูโรงเรียนสระมะค่าวิทยา  กรรมการ 
๔. นางแก้วกานต์  ภูมิทวีโชค ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม      กรรมการ 
๕. นางสาวจันทนา  ดวงนิล ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๖. นางสาวพิกุล  พรมนุช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๗. นางสาวมุทิตา  สาขนินท์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
๘. นางจิตติรัตน์  แสนกล้า นักวิชาการกลุ่มที่ 11   กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายมงคล  นิยมเหมาะ         นักวิชาการกลุ่มที่ 11   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  รับลงทะเบียน/เตรียมเกียรตบิัตรครูดีศรีปริยัติฯ /ครูดีเด่น /จัดล าดับ /รับลงทะเบียนของรางวัล
ของขวัญจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทีม่าร่วมกิจกรรม /เตรียมสลากของขวัญ และเตรียมดอกกล้วยไม ้ 
ส าหรับมอบให้คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ 

 

๑3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก   รองประธานกลุ่มที่ 11 ประธานกรรมการ                    
๒. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ                        
3. นายทองสา  สิงห์ค า         ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา                 กรรมการ 
4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ        นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11       กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
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มีหน้าที่   รับเงินจากโรงเรียน /จัดท าบัญชีรับ – จ่าย /รายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ 

อ านวยการและด าเนินงานทราบ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑๑ ทุกจังหวัด  ตลอดถึงเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  8  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
          

        (พระครูปริยัติกิจธ ารง)  
                           ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 


