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ค าสั่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มเบญจภาคี) 
ที่ ๐2 / ๒๕๖๐ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ  
        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

******************* 
  กลุ่มเบญจภาคี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ 

ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จ านวน ๕ กลุ่ม ๒๐๙ 
โรงเรียน  ระหว่างวันที่ ๙–๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ต าบลเฉนียง       
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ :- 

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 
4. นายคม  พวงยะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7 กรรมการ 
5. นายคมสัน  บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10 กรรมการ 
6. นายพัฒนชัย  ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่มที่ 8 กรรมการ 
7. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กลุ่มที่ 9 กรรมการ 
8. นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
9. นางจิตติรัตน์ นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

 

     ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. ออกข้อสอบ / พิจารณาคัดเลือกข้อสอบ  
2. จัดพิมพ์ข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย เพ่ือใช้ในการแข่งขันตามวัน เวลา       

ที่ก าหนด  
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๒. คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ/ ตรวจข้อสอบ/ ตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรม   
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบด้วยผู้มีรายช่ือดังต่อไปนี้ :- 

ภาษาไทย 

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 
1. พระสิทธิพงศ์  ญาณธีโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางพิมลทิพ  อารยะทิตยาสิริ โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ 
3. นายเลิศ  แขมค า โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 
1. พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ - โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. พระมหาสักการะ  วรวิญฺญู โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ 
3. นางฐิตาภรณ์  บัวไข โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. พระครูสังฆรักษ์วีระชัย  วชิรสุธ ี โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายพริพัฒน์  แก้วแสน  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการ 
3. นางณันทิยาพร  บุญเฮ้า  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. พระครูวินัยธร  อภิชาติ โสภณวาที โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุกัญญา  กล้าหาญ โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ 
3. นายประทีป  ชมโคกสูง โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
แต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด/โคลงส่ีสุภาพ (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 
1. พระมหาอ านาจ  ขนฺติโก  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2. นางจิตสุภา  จันทร์มาลย์  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ 
3. นางสาวศศิเกล้า  ค าแก้ว  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
แต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด/โคลงส่ีสุภาพ (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 
1. พระมหาส าเร็จ  ปทุมสิริ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรติรัตน์  นาเมือง  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ 
3. นางสาวมะริดา  ติ่งผ่อง โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. นายพนม  เนินแก้ว  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชุดานันท์  ธรรมโลก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา กรรมการ 
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การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. นายบุญธรรม  หวังสุดดี  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธนุตรา  ฝาแก้ว  โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 
1. พระครูสุตธีรธรรม อนงฺคโน  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายบุญทัน  พาหา  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการ 
3. พระปลัดไพวัลย์  จิตฺตคุตฺโต  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 
1. พระมหาส ารวย  คุตฺตสีโล  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา ประธานกรรมการ 
2. พระมหาสุภพ  สุภาวโร  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ 
3. พระพีรวัฒน์  กิตติปญฺโญ  โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ กรรมการและเลขานุการ 

คณิตศาสตร ์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวสุวพัชญ์  ปาเบ้า  โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจิตสุภา  สูญศรี  โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเลิศ  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชวนพิศ  ยศรุ่งเรือง  โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม    กรรมการ 

วิทยาศาสตร์ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 
1. นางเนตรทิพย์  เจริญวัย  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญมี  มีแก้ว  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวพรทิพย์  บาทขุนทด  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 
1. พระครูปัญญาธุราทร -  โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ประธานกรรมการ 
2. นางพัชรินทร์  เดชพลกรัง  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
3. นางภูริชญา  ยืนยง  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 
1. นางสาวสาวิตรี  งามทรัพย์  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรทิพย์  บุตรตุ  โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  กรรมการ 
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การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
1. นางสาวชนิสรา  เจริญร่าง  โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวบังอร  จ าปาทอง  โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา  กรรมการ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 
1. พระครูสุขุมธรรมกิจ  สุขุมาโล  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์  จารุวณฺโณ  โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ รองประธานกรรมการ 
3. พระครูใบฎีการันยา  อนุตฺตโร  โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา กรรมการ 
4. นายสมเกลี้ยง  เหล่าสุพรรณ  โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
5. นายวิทูรย์  เป็นกระโทก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.4-ม.6 
1. พระมหากิตติ  กิตฺติโสภโณ  โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ประธานกรรมการ 
2. พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ -  โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการ 
3. พระขจรศักดิ์  สกฺกภทฺโท  โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 
4. นายสุทธิศักดิ์  ประพาศพงษ์  โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ 
5. นายวุฒิ  พันธ์ทิพย์  โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.4-ม.6 
1. พระครูสุตกัลยาณคุณ -  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ประธานกรรมการ 
2. พระมหายา  วาริคุณเมธี  โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาสถิต  สุธีรญาโณ  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ 
4. นายสายทอง  ไกรยา  โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 
5. นายวรณัฐ  จ าปาทอง  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 
1. พระอธิการขวัญชัย  อาภากโร  โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นางสุนารี  ชมโคกสูง  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการ 
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 
1. พระมหาวรวุฒิ  วรวุฑฺฒิเมธี   โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นายศิวรรจน์  สวัจฉัตว์   โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา   กรรมการ 
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3 
1. พระมหาวีระพล  สุทฺธิจารี   โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายหรรษา  เหียบประโคน   โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  กรรมการ 
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ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 
1. พระท้วม  ปิยาจาโร  โรงเรียนสัทธรรมวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสม  เพ็ชร์หมื่นไวย์  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 

สุขศึกษา และพลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 
1. นางราตรี  จันทรส  โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสมพงษ์  โกรัมย์  โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา  กรรมการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 
1. นางสาววันดี  สบายดี  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเทพี  บรรพชาติ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการ 

ศิลปะ 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 
1. พระครูรัตนสโรภาส -  โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นายสันติ  กิ่งแก้ว  โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา  กรรมการ 
3. นายวิเชียร  ชาญชาต ิ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 
1. พระอุดร  ฐานรโต  โรงเรียนสัทธรรมวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายเมืองมนต์ สิ งห์กลาง  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  กรรมการ 
3. นายวนิชย์  หาดชัยภูม ิ  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 
1. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์  จิรเมธี   ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายจิม  แพงมาก   โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา  กรรมการ 
3. นายวราวุฒิ  วิเศษหมื่น   โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 
1. พระครูปลัดพีระพันธ์  ธมฺมวุฑฺโฒ  โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) ประธานกรรมการ 
2. พระทัศพงษ์  ทสฺสนีโย  โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ กรรมการ 
3. นายส ารวม  คร่ าสุข  โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 
1. นายสมพงษ์  ศรโีพธิ์ลา  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุนินาท  พุฒิจันทร์  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการ 
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การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 
1. พระทิม  สิริปญฺโญ  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นายประวันวิทย์  นุตบุญเลิศ  โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม  กรรมการ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-ม.3 
1. พระใบฎีกาธรรมศักดิ์  สิริปญฺโญ  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  กรรมการ 
3. นายชวากรณ์  ชนกเนตร  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3 
1. พระพัลลภ  พลภทฺโท  โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่  ประธานกรรมการ 
2. นางชนิดาภา  จิตเงิน  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  กรรมการ 
3. นางทัศนวรรณ บูรณวรศิลป์ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  กรรมการ 
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 
1. นายนันทวรรธน์  สุขเมือง  โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนารี  อุทัยรัตน์  โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา  กรรมการ 
3. นางทองช่วย  อารีเจริญ  โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)  กรรมการและเลขานุการ 
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.2.5 ม.4-ม.6 
1. พระมหาบุญมี  ธมฺมิโก  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายอรรถสิทธิ์  ค าภูดี  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  กรรมการ 
3. นายชาล  ดีสองชั้น  โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 
1. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์  โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  ประธานกรรมการ 
2. นายเชษฐา  บุญเฮ้า  โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา  กรรมการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 
1. นายสุนันท์  ดางสา  โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์  ประธานกรรมการ 
2. นายชลธีร์  สายป้อง  โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย  กรรมการ 

ภาษาต่างประเทศ 
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 
1. พระอภิศักดิ์  อภิวฑฺฒโน  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายพิริยากร  สอนค าเสน  โรงเรียนด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย  กรรมการ 
3. นายอัศวิน  อุปรา  โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
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การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 
1. พระครูมงคลนันทสาร -  โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายถาวร  สามารถ  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  กรรมการ 
3. นายยุทธนา  ดอมไธสง  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 
1. นายประทวน  ประคองสุข  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฐิติชญา  ขลังวิเชียร  โรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 
1. นายบุญสวน  บุญหว่าน  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี  มุงสูงเนิน  โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา  กรรมการ 

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 
1. นายสวัสดิ์  รัศม ี  โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายประเทือง  พรหมส าราญ  โรงเรียนสัทธรรมวิทยา  กรรมการ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 
1. นายไพฑูรย์ คงจันทร์  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายจีรวุฒิ  บรรเทพ  โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา  กรรมการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
1. พระภาคภูมิ  รตนโชติ  โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  ประธานกรรมการ 
2. นางอธิชา  อ านวยศรี  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  กรรมการ 
3. นางสาวอภิรดี  จันเทพา  โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ  ประธานกรรมการ 
2. นายนิพนธ์  ส าราญวงศ์  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการ 
3. นางสาวธีรารัตน์  เวชการกุล  โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
-กิจกรรมประเภทวิชาการ (ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญศึกษา) 

1. คณะกรรมการที่เป็นประธาน, รองประธาน  กรรมการ และเลขานุการ ทุกรูป/ท่าน  
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ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการสอบ/ควบคุมห้องสอบ/ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นไป     
ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา 

2. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบ/ ร่วมกันตัดสินให้คะแนน/ ตรวจสอบความถูกต้อง/  
รับรองผลการสอบ/ และรายงานผลการแข่งขัน ให้กองเลขานุการทราบเพ่ือประกาศผลการแข่งขันต่อไป 
 

            -กิจกรรมประเภททักษะต่างๆ 
1. คณะกรรมการที่เป็นประธาน, รองประธาน กรรมการ และเลขานุการ  ทุกรูป/ท่าน 

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการประกวดแข่งขัน/ ควบคุมการประกวดแข่งขัน/ ตัดสินให้คะแนน / 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา 
   2. ตรวจสอบความถูกต้อง/ รับรองผลการประกวดแข่งขัน /และรายงานผลการแข่งขัน          
ให้กองเลขานุการทราบเพ่ือประกาศผลการแข่งขันต่อไป 

 

3. คณะกรรมการกองเลขานุการ 
๑. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๑ ประธานกรรมการ 
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย   รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑ รูปที่ ๒ รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาสันติภาพ  โชติปัญโญ  เลขานุการ กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
5. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
7. นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ 
8. นายทัศนวิทย์  สิทธิโท โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการ 
9.   นายนพฤทธิ์  ทองละมุล โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา กรรมการ 

10. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 
    ๑1. นายมงคล นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑2. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ  นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเตรียมข้อสอบ กระดาษค าตอบ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงาน 

                                    แข่งขันทักษะทางวิชาการให้ถูกต้อง เรียบร้อย และเพียงพอกับจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
                                  2. ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อย  อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  

   3. รวบรวมผลคะแนนการสอบ/การประกวดแข่งขัน /ตรวจสอบความถูกต้อง/กรอกคะแนน 
      ลงในระบบโปรแกรม และประกาศผลการแข่งขันให้สาธารณชนไดร้ับทราบต่อไป 

 
 



[๙] 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล/จัดท าโล่/และพิมพเ์กียรติบัตร 
1. พระครูปริยัติวีราภรณ์            ประธานกลุ่มที่ 9 ประธานที่ปรึกษา 
2. พระครูปริยัติรัตนวิชัย            รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
3. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ   ร  เลขานุการกลุ่มท่ี 11 รองประธานกรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์  ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
5. นายชินภัทร์  พิมลา   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการ 
6. นายพัฒนพล  ค ากมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ กรรมการและเลขานุการ 

  7. นายมงคล นิยมเหมาะ          นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ         นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
1. จัดเตรียมเงินรางวัล /ท าโล่ /และเกียรติบัตรให้เรียบร้อย เพ่ือมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ     

การแข่งขันในกิจกรรมประเภทต่างๆ 
2. จัดพิมพ์เกียรติบัตรกรรมการด าเนินงาน /กรรมการตัดสิน/ ตรวจสอบความถูกต้อง     

เพ่ือมอบให้แก่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ  
 

5. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มท่ี 11 ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ  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          นักวชิาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗.   นางจิตติรัตน์ นุชนารถ          นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๑๑  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           ให้มีอ านาจและหน้าที่  ดังนี้ 
 

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

                  ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกรูป/ท่าน  ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
เป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักแห่งธรรมาภิบาล เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  และพระพุทธศาสนาสืบไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป/….. 



[๑๐] 

 

 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

              สั่ง ณ วันที่  6  เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕60 
 

 
 

                                             
                          (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 

                              ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑ 
 ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน 

  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 


