
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 

ที่  ๐6 / ๒๕๕8 
เรื่อง  แต่งตั้งกรรมการนิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

                                ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 
                                 

     
 

ตามท่ี  ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับต้นสังกัด  โดยพระราชวรมุนี  ซึ่งอาศัยอ านาจ 
ตามความในข้อ ๑๓ (๓) และข้อ ๑๔ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
ว่าด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม     
พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
             ดงันัน้  เพ่ือให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรยีบร้อย  จงึแตง่ต้ังคณะอนกุรรมการนิเทศ  ตดิตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ ขึ้น  ดังมี
รายนามต่อไปนี้ :- 
     

คณะอนุกรรมการ ทีมที่ ๑ 
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มท่ี ๑๑  ประธานกรรมการ 
๒. พระอุดร  ฐานรโต ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางเนตรทิพย์  เจริญวัย นักวิชาการศาสนาช านาญการ พศจ.นครราชสีมา กรรมการ 
๔. นายทองสา  สิงห์ค า รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 2 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มท่ี ๑๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางมะริดา  ติ่งผ่อง ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวรุ่งนภา  ตระกูลศรี ครูโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ กรรมการ 
๔. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

/คณะอนุกรรมการ  ทีมที่ 3..... 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 

คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 3 
๑. พระครูปัญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนาพร  ระหว่างบ้าน นักวิชาการศาสนาช านาญการ พศจ.สุรินทร์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติพงษ์  แสงทอง ครูโรงเรียนพุทธธรรมวิทยา กรรมการ 
๔. นายรุ่งโรจน์  สาวงศ์ ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 4 

๑. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง นักวิชาการศาสนาช านาญการ พศจ.บุรีรัมย์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายสันติ  กิ่งแก้ว ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
๔. นายพิรพัฒน์  แก้วแสน ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 5 

๑. พระครูปลัดพีระพันธ์  ธมฺมวุฑฺโฒ รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ประธานกรรมการ 
๒. นางพัชรินทร์  เดชพลกรัง นักวิชาการศาสนาช านาญการ พศจ.ชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
๓. นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 
๔. นางปวริศา  พรหมคุปต์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 6 

๑. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ ครูโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) ประธานกรรมการ 
๒. นายบัญญัติ  เชี่ยวชาญ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพชร  พรหมพา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ กรรมการ 
๔. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 7 

๑. พระมหากิตติพัฒน์  สิริชโย ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาน นักวิชาการศาสนาช านาญการ พศจ.ศรีสะเกษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวภคกุล  แก้วน้อย ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา กรรมการ 
๔. นายเฉลิม  พรหมลิ ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

/คณะอนุกรรมการ  ทีมที่ 8..... 
 



 
 

คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 8 
๑. พระมหาจตุรณ  อินฺทปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมอ าเภอปากช่อง ประธานกรรมการ 
๒. พระปลัดธนาธร  ธีรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. นายเลิศ  แขมค า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ 
๔. นายชินภัทร์  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 9 
๑. พระใบฎีกาเอกชัย  สุรสิสฺโส ครูโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
๓. นายนันทวรรธน์  สุขเมือง ครูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ กรรมการ 
๔. นายไพโรจน์  ไกรสุข ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการ ทีมที่ 10 

๑. พระสมบูรณ์  ชินว โส ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นางนฤมล  ชยสิทธิภัทร ครูโรงเรียนวัดสระมะค่าวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวบังอร  จ าปาทอง ครูโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
๔. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 

 
 
ให้มีหน้าที่ดังนี้ 

๑. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภายในกลุ่มโรงเรียน และแจ้งผล   
การประเมินให้โรงเรียนทราบ 

๒. รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับต้นสังกัด 
๓. ปฏิบัติงานอื่นท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับกลุ่มโรงเรียนมอบหมาย 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 

สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕8  
 
 
 

(พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
ประธานกรรมการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดระดับกลุ่มโรงเรียน 

 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 
 


