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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑ 

ที่ 08 / ๒๕๕9 
  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานมหกรรมทักษะวิชาการ “ศรีนครชัยบรุินทร ์ ถิ่นเมืองยา่โม”  

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2559 
 

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

 ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนได้อย่างเต็มตามศักยภาพ จึงก าหนดจัดโครงการมหกรรมทักษะ
วิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์  ถิ่นเมืองย่าโม” ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑        
(ศรีสะเกษ,  นครราชสีมา,  ชัยภูมิ,  บุรีรัมย์,  สุรินทร์)  ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา ๒๕๕9 ในระหว่างวันที่ 17-18 
ธันวาคม ๒๕๕9  ณ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  วัดบูรพ์  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา  โดยมีผู้จัดการ  ผู้บริหารโรงเรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าที่  และตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑  เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  จ านวน  2500  รูป/คน 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดงานด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้ :- 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. พระราชสีมาภรณ์  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
๒. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ 
๓. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๔. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 
๕. เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
๘. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครราชสีมา 
๙. ผู้บัญชาการต ารวจภูธรจังหวัดราชสีมา 
๑๐. นายแพทย์โรงพยาบาลมหาราช 
๑๑.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๑๒.  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
๑๓.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา 
๑๔.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ 
๑๕.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
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๑๖.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ 
๑๗.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๘.  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 

 
 มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9  ให้เป็นไปด้วย     
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการอุปถัมภ์ ประกอบด้วย 

๑. พระราชสีมาภรณ์ รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2. นายพนม  ศรศิลป์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ 
3. นายบุญเลิศ  โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ 
4. พระครูปริยัติกิจธ ารง ประธานกลุ่มที่ 11 กรรมการ 
5. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มที่ 11 กรรมการ 
6. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มที่ 11 กรรมการ 
7. พระครูวรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ ์ กรรมการ 
8. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ 
9. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
10. พระอุดร  ฐานรโต ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา กรรมการ 
11. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม กรรมการ 
12. พระชาตรี  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวิจยัศึกษา กรรมการ 
13. พระครูสิริปัญญาพิมล ผอ.โรงเรียนศรีปริยตัิคุณศึกษา กรรมการ 
14. พระมหาทองสุข  เตชปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมปักธงชัยวิทยา กรรมการ 
15. พระเมธีสุตาภรณ์ ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อ าเภอปากช่อง กรรมการ 
16. พระครูปริยัติกิจจากร ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
17. พระครูศรีปริยัติพิมล ผอ.โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
18. พระครูสุตธีรธรรม ผอ.โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา กรรมการ 
19. พระครูสุตชัยคุณ ผอ.โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ กรรมการ 
20. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ รก.ผอ.โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ 
21. พระประยัติกิจวิธาน รก.ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม กรรมการ 
22. พระมหาวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเก้ิง) กรรมการ 
23. พระมงคลสุตกิจ ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการ 
24. พระครูสิริปริยัตยาภิรม ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการ 
25. พระมหานิรัญ  ชิตมาโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
26. พระสมุห์สมพร  รตนร สี ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมตลาดชัยวิทยา กรรมการ 
27. พระมหาสายัญ  ถิรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมเยย้ปราสาทวิทยา กรรมการ 
28. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์  อริยเมธี ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา กรรมการ 
29. พระเวชน์  อาภสฺสรปญฺโญ ผอ.โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ 
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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. พระครูปลัดบุญเชิด  รตนเมธี ผอ.โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ ่ กรรมการ 
38. พระครูวัฒนานุกลูธ ารง 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. พระครูปัญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
45. พระครสูังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธ ี ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  มีหน้าที ่ ให้ความอุปถัมภ์การด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11  ครั้งที่ 20 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

3. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานกลุ่มที ่๑๑  ประธานกรรมการ 
๒. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูปริยัติรัตนวิชัย  รองประธานกลุ่มท่ี 11  รองประธานกรรมการ 
4.  พระครูวรปัญญาคม   ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานสุรณ ์ กรรมการ 
5.  พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต   ผอ.โรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดบงึกิตติวิทยา กรรมการ 
6.  พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม   ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
7.  พระอุดร  ฐานรโต   ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา กรรมการ 
8.  พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน      ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวายพิทยาคม กรรมการ 
9.  พระชาตรี  ปิยธมฺโม   ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวจิัยศกึษา กรรมการ 
10. พระครูสิริปัญญาพิมล   ผอ.โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
11. พระมหาทองสุข  เตชปญฺโญ   ผอ.โรงเรยีนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา กรรมการ 
12. พระเมธีสุตาภรณ์   ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการ 
13. พระครูปริยัติกิจจากร   ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
10.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา          กรรมการ 
11.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ                   กรรมการ 
12.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์                           กรรมการ 
13.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์                           กรรมการ 
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14.  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ                     กรรมการ 
15.  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. พระครูปริยัติรัตนวิชัย   รองประธานกลุ่มท่ี 11 
4.  พระครูวรปัญญาคม              ผอ.โรงเรียนบูรพาวทิยานสุรณ์   
5.  พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต             ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  
6.  พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม             ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก  
7.  พระอุดร  ฐานรโต             ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา  
8.  พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน                ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวายพิทยาคม  
9.  พระชาตรี  ปิยธมฺโม             ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา  
10. พระครูสิริปัญญาพิมล             ผอ.โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา  
11. พระมหาทองสุข  เตชปญฺโญ             ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  
12. พระเมธีสุตาภรณ์             ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  
13. พระครูปริยัติกิจจากร              ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม  
10.  พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการกลุ่มที่ 11 
11.  นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษากลุม่ที่ 11 
12.  นายอัครวัฒน์  ขันยา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
13.  นายชินภัทร์  พิมพ์ลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
14.  นายมงคล  นิยมเหมาะ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
15.  นางจิตติรัตน์  นุชนารถ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 
16.  รองผู้อ านวยการ/ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ในจังหวัดนครราชสีมา  ทุกรูป/ท่าน 
17.  ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ในจังหวัดนครราชสีมา ทุกรูป 
 

    ใหมี้อ านาจและหน้าที่ ดังนี้    
      1. ด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
      2. อื่นๆ  

 



[๘๕] 
 

 
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. พระครวูรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
3. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
4. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
5. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11   กรรมการ 
6. นายประจักษ์  ขันอาสา ประธานองค์กรครูจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
7. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
8. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 
 

     ใหมี้อ านาจและหน้าที่ ดังนี้    
 

1. จัดท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
๒. ประชาสัมพันธ์งานเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานตามก าหนดการให้เป็นไป            

               ด้วยความเรียบรอ้ย 
   3.  อื่นๆ       

 
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  

1. พระครูวรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ประธานที่ปรึกษา 
2. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
3. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
4. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา   กรรมการ 
5. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก   กรรมการ 
6. พระอุดร  ฐานรโต ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา   กรรมการ 
7. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม   กรรมการ 
8. พระชาตรี  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวจิัยศึกษา   กรรมการ 
9. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11   กรรมการ 
10. นายประจักษ์  ขันอาสา โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
11. นายสมพร  ไพรกระโทก โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
12. นายประทวน  ประคองสุข โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
13. นายสม  เพ็ชรหมื่นไวย์ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
14. นายสวน  บุญหว่าน โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
15. นางอัจฉรา  เข็มสว่าง โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา          กรรมการ 
16. นางสาววันดี  สบายดี โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
17. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
18. นางสาวสาวิตรี  ทองสุขนอก โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
19. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
20. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมากร 



[๘๖] 
 

21. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
22. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
23. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและเลขานุการ 
24. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ใหมี้อ านาจและหน้าที ่ดังนี้    
     1. วางแผนกิจกรรมข้ันตอนพิธีเปิด-ปิด และล าดับพิธีการต่างๆ 
     2. จัดท าค ากล่าวรายงานพิธีเปิด-พิธีปิด / ค ากล่าวเปิด – ปิดงาน 

               3. ด าเนินการตามก าหนดการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     4. จัดเรียงล าดับโล่รางวัล/เกียรติบัตรให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มพิธีการ 
               5. อ่ืนๆ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม  
 

1. พระครูวรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
2. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
3. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
4. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต      ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  
5.  พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม      ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก  
6.  พระอุดร  ฐานรโต      ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา  
7.  พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน         ผอ.โรงเรียนวัดดอนหวายพิทยาคม  
8.  พระชาตรี  ปิยธมฺโม      ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวจิัยศึกษา  
9.  พระครูสิริปัญญาพิมล      ผอ.โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา  
10. พระมหาทองสุข  เตชปญฺโญ      ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  
11. พระเมธีสุตาภรณ์      ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  
12. พระครูปริยัติกิจจากร      ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม  
13. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ          รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
1๔. พระมหาสุรกานต์  เตชปุญฺโญ          โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
1๕. นายค าพันธ์  กันธิยา          โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
1๖. นายอภิชาติ  แทวกระโทก          โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
๑๗. นายณัฐวุฒิ  งามมะเริง          โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์               กรรมการ 
1๘. นายสุทัศน์  กุดนอก          โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์               กรรมการ 
๑๙. นายสมภพ  สมดี               โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์               กรรมการ 
2๐. นางสาวหทัยมาศ  ดอนประดู่      โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์    กรรมการ 
๒๑. พระทัศนพงษ์  ทสฺสนีโย      โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมากรและเลขานุการ 
 
 
 

  
/ให้มีหน้าที่..... 

 
 
 
 



[๘๗] 
 

     ให้มีหน้าที ่   
1. จัดเตรียมอาหาร/น้ าดื่ม/น้ าปานะ/และท าถวายการต้อนรับพระมหาเถระ /และผู้บริหาร ครู

อาจารย์ คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. อ่ืนๆ 

8. คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 
๑. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก ประธานกรรมการ 
๒. นายสุรัตน์  นาศร ี โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก     รองประธานกรรมการ 
๓. นายไกรสร  แสนพลี โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
๔. นายสมพร  จ าพิมาย  โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
๕. นายพิชิตพล  โพธิ์ชัย โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
6. นางสาวฐิตินันท์  ราชจินดา  โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวอภิชญา  ถาดกระโทก โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการและเลขานุการ 
    

 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 

๑. พระครสูิริปัญญาพิมล ผอ.โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสมุห์สิทธิพงษ์  โสภณจิตฺโต โรงเรียนศรปีริยัติคุณศึกษา รองประธานกรรมการ 
๓. พระปลัดพัฒนา  สุทฺธจิตฺโต โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
๔. นายนิพนธ์  สาเสนา โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
๕. นางสาวนารี  อุทัยรัตน์ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
6. นายพุทธิพงษ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
7. นายประทีป  พินิจนอก โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
8. นายสาคร  สียางนอก โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
9. นางสาวดวงพร  บรรภาษี  โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวสุกัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

      มีหน้าที ่ ให้การดูแลอ านวยความสะดวกในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดหาเวชภัณฑ์ 
 
         10.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวีดีโอ และถ่ายภาพนิ่ง 

๑. พระมหาวิเชียร  คุณธาโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายสมพร  ไพกระโทก โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา รองประธานกรรมการ 
3. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
4. นายชินภัทร์  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
5. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
6. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     ให้มีหน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอภายในงาน และท าการตัดต่อให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้โรงเรียน 
                     พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ทุกโรง 
 

    มีหน้าที ่ ให้ดูแล ก ากับ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน และอ านวยความสะดวกเรื่องงานจราจร 
                ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
                 
 

 



[๘๘] 
 

          11. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง 
๑. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. พระทัศนพงษ์  ทสฺสนีโย  โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาสุรกานต์  เตชปุญฺโญ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
๔. คณะกรรมการนักเรียน                     โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
๕. นายค าพันธ์  กันธิยา โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายณัฐวุฒิ  งามมะเริง โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

 

๑2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด/พิธีปิด/สถานที่ประกวดแข่งขัน/ห้องสอบ 
๑. พระครูวรปัญญาคม ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา รองประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๓. นายค าพันธ์  กันธิยา โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๔. นายอภิชาต  แทวกระโทก โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๕. นายณัฐวุฒิ  งามมะเริง โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๖. นายสุทัศน์  กุดนอก โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๗. นายสมภพ  สมดี โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๘. นางสาวหทัยมาศ  ดอนประดู่ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๙. คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการ 
๑๐. นายประทวน  ประคองสุข โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
๑๑. พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒเิมธี โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
๑2. พระมหาสุรกานต์  เตชปุญฺโญ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการและเลขานุการ 
13. พระทัศพงษ์  ทสฺสนีโย โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
              มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีเปิด/ปิด/สถานที่ประกวดแข่งขัน/ห้องสอบ/ ณ บริเวณ 
ที่โครงการก าหนดไว้ 

2. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ส าหรับพระสงฆ์สามเณรฉันภัตตาหารเช้า-เพล/รับประทานอาหาร
ของคณะครูและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน   

3. จัดโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ให้เรียบร้อย 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ เวที ประดับตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย 
5. อ่ืนๆ 

 
 
 
 



[๘๙] 
 

         ๑3. คณะกรรมการอาหาร น้ าดื่ม  และโรงทาน 
๑. พระเดชพระคุณ พระราชสีมาภรณ์  รก.เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา ประธานที่ปรึกษา 
2. พระเมธีสุตาภรณ์ ดร.   ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง ประธานกรรมการ 
3. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต  ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา รองประธานกรรมการ 
4. พระอุดร  ฐานรโต ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา กรรมการ 
5. พระมหาสาคร  จิรวฑฺฒโน ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม กรรมการ 
6. พระมหาทองสุข  เตชปุญฺโญ  ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา กรรมการ 
7. พระชาตรี  ปิยธมฺโม   ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา กรรมการ 
8. พระมหาสวัสดิ์  กวิสฺสโร   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา              กรรมการ 
9. พระมหาบุญมี  ธมฺมิโก     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา              กรรมการ 
10. พระมหามงคล  ฐานิสฺสโร  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา            กรรมการ 
11. นายประทีป  ชมโคกสูง     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา      กรรมการ 
12. นาวิเชียร  ชาญชาติ        โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา            กรรมการ 
13. นายวิทูรย์  เป็นกระโทก    โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา      กรรมการ 
14. นางอัมรินทร์  ชินเกษม     โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา            กรรมการ 
15. นางสาวอัยยา  นาคนางรอง   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา         กรรมการ 
16. นางสาวตรีรัตน์  แร่สันเทียะ   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา        กรรมการ 
17. นายประเทือง  พรหมส าราญ      โรงเรียนสัทธรรมวิทยา      กรรมการ 
18.นายก้องเกียรติ  สิงหกุมพล         โรงเรียนสัทธรรมวทิยา      กรรมการ 
19.นายประวันวิทย์  นุตบุญเลิศ        โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม      กรรมการ 
20.นายไพบูลย์  ถิระเรืองรัตน์          โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม      กรรมการ 
21.นายกิตติพัฒน์พงษ์  ธนุตม์สิทธิเดช    โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา     กรรมการ 
22.นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สระน้อย      โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา     กรรมการ 
23.นายรุ่งโรจน์  ม่วงอยู่                      โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  กรรมการ 
24.นายชูชาติ  เชื้อจันทึก                     โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  กรรมการ 
25.นายวิศิษฐ์  วงษ์พระจันทร์                โรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา               กรรมการ 
26.นายธงชัย   บุญมา                         โรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา               กรรมการ 
27.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา    กรรมการ  
28.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนสัทธรรมวิทยา         กรรมการ 
29.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม                           กรรมการ 
30.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา       กรรมการ 
31.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง   กรรมการ 
32.คณะกรรมการนักเรียน                    โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา                กรรมการ 
33. นายไพฑูรย์  คงจันทร์    โรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
34. นางสุนารี  ชมโคกสูง     โรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
     มีหน้าที ่     1. จัดท าป้ายโรงทานและจัดสถานที่ตั้งโรงทานให้เรียบร้อย 

          2. จัดหาน้ าดื่ม/น้ าปานะให้เพียงพอต่อการต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงาน  



[๙๐] 
 

          3. จัดหาโต๊ะจีนและด าเนินการเตรียมอาหารขึ้นโต๊ะ วันละ ๑๐ ชุด (ถวายพระเถระ) 
              ก่อนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. 
          4. จัดหาข้าวต้ม วันที่ 17 และ 18 ธ.ค. ๒๕๕9  ให้เพียงพอต่อคณะกรรมการและนักเรียน 
          5. จัดท าข้าวกล่องแจกให้นักเรียนและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ   
 

        ๑4. คณะกรรมการสถานที่พัก 
  ๑. จังหวัดสุรินทร์  (โพธิศึกษา  จอมพระ  ศาลาลอย  โพธาราม)   
                        พักที ่วัดบูรพ์  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

๑.๑ นายค าพันธ์  กันธิยา ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๑.๒ นายอภิชาต  แทวกระโทก ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

       

  ๒. จังหวัดสุรินทร์  (ปริยัติโกศล  ปริยัติคุณรส  รัตโนภาส  พันษีวิทยา)   
                        พักที ่วัดสระแก้ว    ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

๒.๑ พระครูปริยัติรัตนวิชัย ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๒.๒ พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒเิมธี ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

3. จังหวัดศรีสะเกษ (๘ โรงยกเว้นเกียรติแก้วและประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ )   
       พักที่ วัดดอนขวาง  ต าบลหัวทะเล  จังหวัดนครราชสีมา 

๓.๑ พระอาจารย์ทิม  สิริปญฺโญ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๓.๒ พระมหาส ารวย  คุตฺตสีโล ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

 

  ๔. จังหวัดศรีสะเกษ  (เกียรติแก้ววิทยา  ประชานิมิตโสภิตธรรมาภาณ)   
                        พักที ่วัดบึง(พระอารามหลวง)  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

๔.๑ พระครูปลัดประพจน์  สุขาโต ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๔.๒ นายวิทูรย์  เป็นกระโทก ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

 
๕. จังหวัดชัยภูมิ (ทั้งจังหวัด)  พักที ่โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  วัดพระนารายณ์   
    ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๕.๑ พระปลัดทนงศักดิ์  สุเมโธ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๕.๒ นายประจักษ์  ขันอาสา  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๕.3 นายสวน  บุญหว่าน ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

 

 

๖. จังหวัดบุรีรัมย์  พักที่ วัดอิสาน  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๖.๑ พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 
๖.๒ นายประทวน  ประคองสุข ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก 

 
      ให้มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่พัก/ อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักจากจังหวัดต่างๆ 
               และน าคณะครูนักเรียนไปสถานที่พักให้ด้วยความเรียบร้อย 

2. ขอความอุปถัมภ์น้ าดื่มและข้าวต้ม เพ่ือต้อนรับพระสงฆ์สามเณรและคณะครูผู้เข้าพัก  
3. อ่ืนๆ 



[๙๑] 
 

 
       ๑5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 

๑. พระครปูริยัติกิจจากร ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม ประธานกรรมการ 
๒. พระใบฎีกาเอกชัย  สุรสิสฺโส โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม รองประธานกรรมการ 
๓. พระสมุห์ภาษิต  สิริวณฺโณ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
๔. นายเลิศศักดิ์  เคล้าพิมาย โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
5. นายส ารวม  คร่ าสุข โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
6. นางร าไพ  เรือนใหม่ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวจีราพรรณ  ทางไธสง โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
8. นางสาวปราณี  อาจปรุ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาวสุกัญญา  สิริตระกูลศักดิ์ โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
10.นางสาวสุวรรณา  ค้ากระบือ                   โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
11.นายขจรศักดิ์  ป้อมกลาง โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
12. คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ 
13. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
14. นายมงคล  นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
      มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียน/ประดับตกแต่งให้สะอาดสวยงาม/ ดูแลอ านวยความสะดวก 
                            การลงทะเบียนของคณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย 
 

 

        ๑6.  คณะกรรมการการเงินและสิทธิประโยชน์ 
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการกลุ่มท่ี 11        กรรมการ 
4. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ                นักวชิาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นายทองสา  สิงห์ค า                   รอง ผอ. โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
               ให้มีหน้าที ่ดังนี้ 

1. จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการให้พร้อมและเพียงพอ 
2. รับบริจาคเงินจากโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป 
3. จัดท าบัญชีและสรุปรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้องเรียบร้อย  
4. อ่ืนๆ 

 

17. คณะกรรมการกองกลาง 
 ๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
 3. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต       ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ 
 4. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 



[๙๒] 
 

 5. นายชินภัทร์  พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
 6. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11 กรรมการและเลขานุการ 
 7. นายพัฒนพล  ค ากมล                  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ                นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 9. นายมงคล  นิยมเหมาะ                 นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

               ให้มีหน้าที ่ ดังนี้ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน าและอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ 
2. อ่ืนๆ 

  
18. คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน 

 ๑. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   เลขานุการกลุ่มที่ 11 ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพัฒนพล  ค ากมล   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 รองประธานกรรมการ 
 3. นายอัครวัฒน์  ขันยา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
 4. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ 
 5. นายจิราภิวฒัน์  บุญตัว                      โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 
 6. นายสมพร  ไพกระโทก    โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
 7. นางสาววันดี  สบายดี    โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
 8. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า                     โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
 9. นายมงคล  นิยมเหมาะ                    นักวชิาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               ให้มีหน้าที ่ ดังนี้ 

1. บันทึกผลคะแนนการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ทันเวลา  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. อ่ืนๆ 

 
     ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกรูป/ท่าน  ร่วมกันปฏิบัติหน้าทีด่้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความ

เจริญรุ่งเรือง  ความสมัครสมานสามัคคี  และมั่นคงของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑ 
ทุกจังหวัด  ตลอดถึงเพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนธันวาคม  2559 

 
 
 

(พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
                            ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ 


