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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑    
ที่  ๐๑/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันครูปริยัติสัมพันธ ์ครั้งที่ ๕ 
------------------------------------------ 

 ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม
ยกย่องเชิดชูเกียรติของครูผู้ท าการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  จึงก าหนดจัดงาน
วันครูปริยัติสัมพนัธ์ ครั้งที ่ ๕  ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖0  ณ โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ วัดบูรพ์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้จัดการ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ จ านวน ๔๑ โรง เข้าร่วมกิจกรรม 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมวันครูปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๖0  ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

๑. เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
๒. เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ    
๓. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
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 ๑๑ ทุกโรง 
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๒. คณะกรรมการอ านวยการ และด าเนินการจัดงาน   
๑. พระครูปริยัติกิจธ ารง              ประธานกลุ่มที่ ๑๑              ประธานกรรมการ 
๒. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก     รองประธานกลุ่มที่ ๑๑ รูปที่ ๑                  รองประธานกรรมการ 
๓. พระครูปริยัติรัตนวิชัย  รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๒                  รองประธานกรรมการ 
๔. พระครูวรปัญญาคม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์   กรรมการ 
๕. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ 
๖. พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 

          ๗. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
          ๘. พระเมธีสุตาภรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการ 
          ๙.  พระครูปริยัติกิจจากร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม   กรรมการ 
 10 พระอุดร  ฐานรโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยา   กรรมการ 
 11. พระมหาสาคร  จิรวฺฑฒโน ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหวายวิทยา   กรรมการ 
 11. พระชาตรี  ปิยธมฺโม  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา  กรรมการ 
 12. พระครูสิริปัญญาพิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา  กรรมการ 
          ๑3. นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
          ๑4. ผู้จัดการ  รองผู้อ านวยการ  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรม   
               แผนกสามัญศึกษา  ทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา          กรรมการ 
         ๑5. ประธานและคณะกรรรมการครูที่ได้รับการเลือกตั้งจากทุกโรงเรียน                      กรรมการ       
         ๑6. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี  เลขานุการกลุ่มท่ี 11              กรรมการและเลขานุการ 

 

        มีหน้าที่ วางแผนอ านวยการจัดงาน อ านวยความสะดวก แนะน าสั่งการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
๑. พระครูวรปัญญาคม          ผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์        ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย          ผู้อ านวยการ โรงเรียนปรยิัติสามัญนครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
๓. พระครปูลัดประพจน์              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา            รองประธานกรรมการ 
๔. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ       ครโูรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์      รองประธานกรรมการ 
๕. พระทัศพงษ ์ ทสฺสนีโย                ครโูรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์        กรรมการ 
6. พระมหาสุรกานต์  เตชปญฺโญ  ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์        กรรมการ 
7. พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒิเมธี  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 

          8. นายค าพันธ์  กันธิยา          ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์            กรรมการ 
 9. นายณัฐวุฒิ  งามมะเริง   ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์            กรรมการ 

๑0.นายอภิชาติ   แทวกระโทก       ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์                       กรรมการ 
 11. นายประทวน  ประคองสุข  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
 12. นายประจักษ์  ขันอาสา  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
 13. นายสวน  บุญหว่าน   ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
 14. นายสมพร  ไพกระโทก  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
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 15. นายสม  เพชรหมื่นไวย์  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา            กรรมการ 
 16. นางสาวณิชาภา  พันธ์เพ่ิมพูน  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา            กรรมการ 

17. นางสาวสาวิตรี  ทองสุขนอก  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา           กรรมการ 
18. นางสาวศิริขวัญ  เสาอนันต์  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา            กรรมการ 
19. นายไพฑูรย์  คงจันทร์          ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา            กรรมการ 
20. นายวิเชียร  ชาญชาติ           ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา         กรรมการ 
21. นายวิฑูรย์  เป็นกระโทก          ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา        กรรมการ 
22. นายสุรัตน์  นาศรี   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ                             
23. นายไกรสร  แสนพลี   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ                             
24. นายรุ่งโรจน์  ม่วงอยู ่  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการ 
25. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สระน้อย   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
26. นายกิตติพัฒน์พงษ์  ธนุตม์สิทธิเดช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
27. นายประวันวิทย์  นุตบุญเลิศ   ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง         กรรมการ 
28. นายไพบูลย์  ถิระเรืองรัตน์  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง         กรรมการ 
29. นายสมพร  จ าพิมาย       ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก      กรรมการ                                   
30. คณะครูโรงเรียนปริยัติธรรมฯ ในจังหวัดนคราชสีมา ทุกท่าน            กรรมการ 
31. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์              กรรมการ 
32. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา                  กรรมการ 
33. นางสาววันดี  สบายดี      ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา                กรรมการและเลขานุการ 
34. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า   ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่  จัดเตรียมอุปกรณ์  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เต็นท์  เวที  ประดับตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย 

๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/พิธีการ 
๑. พระทิม   สิริปญฺโญ          รองผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา        ประธานกรรมการ 
2. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ       ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์      ร องประธานกรรมการ 
3. พระทัศพงษ ์ ทสฺสนีโย                ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์    กรรมการ 
4. พระมหาสุรกานต์   เตชปญฺโญ  ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์    กรรมการ 
5. พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒิเมธี  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา       กรรมการ 
6. นายรุ่งโรจน์  ม่วงอยู่       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาปากช่อง      กรรมการ      
7. นายอภิสิทธิ์  อริยะเดช          ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาปากช่อง          กรรมการ 
8. นายพัฒนพล ค ากมล              นักวิชาการศาสนศึกษากลุม่ที่ ๑๑    กรรมการ 
9. นายชินภัทร์ พิมลา                 นักวิชาการศาสนศึกษากลุ่มท่ี ๑๑          กรรมการ   
10. นายวิเชียร  ชาญชาติ          ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา   กรรมการ 
11. นายประจักษ์  ขันอาสา  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา                      กรรมการ 
12. นายไกรสร  แสนพลี   ครูโรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก        กรรมการและเลขานุการ 

           ๑3. นายสุรัตน์  นาศรี                ครูโรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก        กรรมการและเลขานุการ 
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         ๑4. นายสมพร  จ าพิมาย           ครูโรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

          มีหน้าที ่ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งก าหนดการกิจกรรมต่างๆ / จัดล าดับพิธีการ / เตรียมแฟ้มค ากล่าว
ถวายรายงาน / ค ากล่าวเปิด / ค าฉันท์ ค าไหว้ครู ค าปฏิญาณ / พานใส่เกียรติบัตร     
                                                       

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
๑. พระครูวรปัญญาคม            ผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์         ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย            ผู้อ านวยการ โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา   รองประธานกรรมการ 
3. พระครูปลัดประพจน์  สุชาโต ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ 
4. พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
5. พระมหาสุรเชฏฐ์  ปิยธมฺโม ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
6. พระเมธีสุตาภรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการ 
7.  พระครูปริยัติกิจจากร  ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม   กรรมการ 
8. พระอุดร  ฐานรโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนสัทธรรมวิทยา   กรรมการ 
9. พระมหาสาคร  จิรวฺฑฒโน ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนหวายวิทยา   กรรมการ 
10. พระชาตรี  ปิยธมฺโม  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา  กรรมการ 
11. พระครูสิริปัญญาพิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา  กรรมการ 
๑๒. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์               กรรมการ 
๑2. นางสาวฐิตินันท์  ราชจินดา    ครโูรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก       กรรมการ 
๑3. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สระน้อย ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
๑4. นาสาวเบญจมาศ  อุทัยนนท์ศิริศรี  ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารถวายเพลพระ พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ       
ที่มาร่วมงาน /ประสานเรื่องอาหารโต๊ะจีนงานเลี้ยงครูฆราวาสตอนค่ า                 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม /เครื่องดื่ม 
๑.พระครูวรปัญญาคม        ผู้อ านวยการโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์              ประธานกรรมการ 
๒.พระครูปริยัติรัตนวิชัย         ผู้อ านวยการโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา    รองประธานกรรมการ       
๓.พระครปูลัดประพจน์  สุชาโต      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา         รองประธานกรรมการ 
๔. นายประวันวิทย์  นุตบุญเลิศ     รองผู้อ านวยโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
5. นายอภินันท์  เสกขา  โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  กรรมการ 
6. นางสาวฐิตินันท์  ราชจินดา    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก        กรรมการ 
7. นางสาวอภิชญา  ถาดกระโทก    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก     กรรมการ 
8. นายสมพร  จ าพิมาย  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก       กรรมการ 
9. นายพิชิตพล  โพธิ์ชัย  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก       กรรมการ 
10. นายกิตติพัฒน์พงษ์  ธนุตมสิทธิเดช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา       กรรมการ 
11. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์สระน้อย  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา       กรรมการ 
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12. นางสาวเบญจมาศ  อุทัยนนท์ศิริศรี  ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม                 กรรมการ 
13. นางสาวสุกัญญา นนทผ่องศรี       ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม                 กรรมการ 
๑4. นายนรินทร์  พันสวัสดิ์              ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา      กรรมการ 
๑5. นายก้องเกียรติ สิงหกุมพล        ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา                         กรรมการ 

          ๑6. ครูและนักเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา                      กรรมการ 
          ๑7. นายประทวน   ประคองสุข โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา      กรรมการ 
 18. นายไกรสร  แสนพลี    ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก     กรรมการและเลขานุการ 
          19. นายรุ่งโรจน์  มว่งอยู่   ครโูรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
           

มีหน้าที ่ ต้อนรับพระเถรานุเถระ และผู้บริหาร ครูอาจารย์ คณะกรรมการ แขกผู้มีเกียรติ จัดเตรียมสถานที่    
ตั้งน้ าร้อน น้ าเย็น น้ าแข็ง น้ าชา กาแฟ และภาชนะพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ถวายพระเถระ ผู้บริหาร     
ครูพระ และบริการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาร่วมงานทุกท่าน พร้อมทั้งเก็บท าความสะอาดภาชนะ
ให้เรียบร้อย 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง ถ่ายภาพวีดิโอ/ภาพนิ่ง 
๑. พระมหาสุรกานต์   เตชปญฺโญ  ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์          ประธานกรรมการ 
2. นายสมพร   ไพรกระโทก   ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา            รองประธานกรรมการ 
๓. นายณัฐวุฒิ   งามมะเริง     ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์                            กรรมการ 
๔. นายวิทูรย ์ เป็นกระโทก       ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา            กรรมการ   
๕. นายชูชาติ  เชื้อจันทึก             ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาปากช่อง                  กรรมการ 
๖. นายวิเชียร  ชาญชาติ             ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา     กรรมการและเลขานุการ 
๗. นายไพฑูรย์  คงจันทร์      ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 

หน้าที่  จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน  บันทึกภาพกิจกรรมทุกประเภท  พร้อมน าไปฉายให้คณะครู    
ได้รับชมในงานเลี้ยงตอนค่ า 
๘. คณะกรรมการแข่งขันฟุตบอลชาย,หญิง (ทีมละ 11 คน) 
           ๑.  นายประจักษ์  ขันอาสา        ครูโรงเรียนปริยตัิสามัญนครราชสีมา             ประธานกรรมการ 

 ๒. นายเลิศศักดิ์   เคล้าพิมาย ครูโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม                 รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายไกรสร   แสนพลี   ครูโรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก          รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายค าพันธ์  กันธิยา            ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์      กรรมการ 
 ๕. นายอภินันท์  เสกขา   ครโูรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปากช่อง กรรมการ 
 ๖. นายธงชัย  บุญมา                ครูโรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา                กรรมการ 
 ๗. นายวิศิษฐ์   วงษ์พระจันทร์    ครูโรงเรียนประชานิมิตวิจัยศึกษา                กรรมการ 
 8.นายวิทูรย ์ เป็นกระโทก      ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 

             มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกฟุตบอล คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์ 
จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 
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๙. แข่งขันวอลเลย์บอลชาย,หญิง         

๑. นายสวน  บุญหว่าน       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา     ประธานกรรมการ  
           ๒. นางสาววันดี  สบายดี        ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา   รองประธานกรรมการ 
           ๓. นางสาวนารี อุทัยรัตน์       ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา            กรรมการ                                                

๔. นายสาคร  สียางนอก            ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา            กรรมการ                  
๕. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา     กรรมการ  
๖. นางสาวศิริขวัญ   เสาอนันต์    ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา     กรรมการ 
๗. นางสาวนิชาภา  พันธ์เพ่ิมพูน   ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา   กรรมการ 
๘. นายนิพนธ์  สาเสนา      ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายพุทธิพงษ์  โคตรสมบัติ      ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกวอลเลย์บอล  คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม  
เครื่องเวชภัณฑ์ จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามวอลเลย์บอล 
 

๑๐. แข่งขันเซปักตะกร้อชาย  
      ๑. นายไกรสร  แสนพลี            ครูโรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก                  ประธานกรรมการ  

๒. นายอภินัน  เสกขา            ครโูรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาปากช่อง   รองประธานกรรมการ  
๓. นายประทีป  ชมโคกสูง             ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา             กรรมการ 
๔. นายสวน    บุญหว่าน          ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา               กรรมการ 
๕. นายกิตติพัฒน์พงษ์  ธมุตม์สิทธิเดช  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา     กรรมการและเลขานุการ  
๖. นายค าพันธ์  กันธิยา                ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์      กรรมการการและผู้ช่วยเลขานุการ   
                 

       มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม ลูกตะกร้อ คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์   
 จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามตะกร้อ 

    

๑๑.แข่งขันแบดมินตัน  
       ๑. นายสมพร  ไพกระโทก       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา               ประธานกรรมการ  
       ๒. นางสาวสาวิตรี   ทองสุขนอก      ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา               รองประธานกรรมการ 
        ๓.  นายนิพนธ์     สาเสนา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา     กรรมการ 
       ๔. นายไพฑูรย์  คงจันทร์       ครูโรงเรียนพระปริยัตธรรมวัดบึงกิตติวิทยา     กรรมการ         
       ๕. นางสาวนชิาภา  พันธ์เพ่ิมพูน       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราสีมา              กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม แบตมินตัน    คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์  จัดทีมแต่
ละจังหวัดลงสนามตะกร้อ 
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๑๒.แข่งขันกีฬาพื้นบ้านชาย/หญิง  ( กีฬา )   ชักเย่อ  ว่ิงกระสอบ   
          ๑. นายไพบูลย์   ถิระเรืองรัตน์       ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม   ประธานกรรมการ 
          ๒. นายสาธิต    อินจันทร์           ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา        รองประธานกรรมการ     
                   ๓. นายนิยม  ธัญญรัตนาทิตย์     ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา     รองประธานกรรมการ 
          ๔.นายส ารวม คร่ าสุข    ครูโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม        กรรรมการ 
 ๕.นางสาวสุกัญญา  กล้าหาญ ครูโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.นางสาวสุกัญญา นนท์ผ่องศรี    ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมความพร้อมของสนาม คณะกรรมการตัดสิน จัดเตรียมน้ าดื่ม เครื่องเวชภัณฑ์  

  จัดทีมแต่ละจังหวัดลงสนามฟุตบอล 
 

๑๓. คณะกรรมการลงทะเบียน/เชิญเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติ/ครูดีเด่น/เตรียมของขวัญ/เตรียมดอกกล้วยไม้                         

๑. นายพัฒนพล  ค ากมล  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที ่๑๑            ประธานกรรมการ              
๒. นาย อัครวัฒน์  ขันยา           นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑        รองประธานกรรมการ 
๓. นายประจักษ์    ขันอาสา        ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา         กรรมการ 
๔. นางอัจฉรา       เข็มสว่าง       ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา         กรรมการ 
๕. นายรุ่งโรจน์      ม่วงอยู่  ครโูรงเรียนปริยัติสามัญปากช่อง               กรรมการ 
๖. นางสาวอุไรวรรณ    จันทร์สระน้อย   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยพิทยา    กรรมการ 
๗. นางสาววันดี  สบายดี    ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา    กรรมการ 
๘. นางสาวรุ่งนภา  เกิดกล้า  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา    กรรมการ 
๙. นายไพบูลย์    ถิระเรืองรัตน์    ครูโรงเรียนโดนหวายพิทยาคม                  กรรมการ 
๑๐. นางสาวฐิตินันท์  ราชจินดา       ครูโรงเรียนพระปรยิัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก       กรรมการ 
๑๑.  นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่ม๑๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.  นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่ม๑๑      กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  รับลงทะเบียน/เตรียมเกียรติบัตรครูดีศรีปริยัติฯ /ครูดีเด่น /จัดล าดับ /รับลงทะเบียนของรางวัล

ของขวัญจากผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทีม่าร่วมกิจกรรม /เตรียมสลากของขวัญ และเตรียมดอกกล้วยไม ้ส าหรับมอบ
ให้คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ 

 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก        รองประธานกลุ่มที่ 11    ประธานกรรมการ    
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย              รองประธานกลุ่มที่ ๑๑ รองประธานกรรมการ                        
๓. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ     ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์           รองประธานกรรมการ                        
๔. นายไพฑูรย์  คงจันทร์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบึงกิตติ             กรรมการ 
๕. นายไพบูลย์   ถิระเรืองรัตน์     ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม                   กรรมการ 
๖. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ           นักวชิาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 1๑      กรรมการและเลขานุการ 
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๗. นายประจักษ์  ขันอาสา ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
   

มีหน้าที่   รับเงินจากโรงเรียน/จัดท าบัญชีรับ–จ่าย /รายงานสรุปค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการ 
อ านวยการและด าเนินงานทราบ 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง
ความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที ่๑๑ ทุกจังหวัด  
ตลอดถึงเพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง  ณ  วันที่  11   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

     

        (พระครูปริยัติกิจธ ารง)  

                           ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑1 


