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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑                 

ที่ ๐6/ ๒๕60 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา หลักสูตรพระปริยัติธรรม 

               แผนกสามัญศึกษา (B-net) ปีการศึกษา 2560 

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

ด้วยส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่  ๑๑  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการที่จะส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  จึงไดก้ าหนดให้มีการจัดท าเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา  เพ่ือใช้ในการอบรมติวเข้มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ               
ด้านพระพุทธศาสนา (B-net) ปีการศึกษา 2560      

 ดังนั้น   เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็น
คณะกรรมการจัดท าเครื่องมือทดสอบทางการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (B-net)  
ดังมีรายนามต่อไปนี้ :-  

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1. ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 
 2. รองประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี 11 
 3. ผู้จัดการ / ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ทุกโรง 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 5. รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 6. ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
 7. ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 8. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร,์  
              และศรีสะเกษ 
 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
     มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ คอยประสานงาน และด าเนินการจัดท าเครื่องมือทดสอบ 
ทางการศึกษาหลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (B-net) ร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้   
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              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1. พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก  รองประธานกลุ่มท่ี 11  ประธานกรรมการ 
2. พระครูปริยัติรัตนวิชัย  รองประธานกลุ่มท่ี ๑๑  รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ   เลขานุการกลุ่มที่ 11  กรรมการ 

 4. นายพัฒนพล    ค ากมล     นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11  กรรมการ 
                5. นายอัครวัฒน์  ขันยา        นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11  กรรมการ 
            6. นายมงคล  นิยมเหมาะ     นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11  กรรมการ 
         7. นายชินภัทร์  พิมลา        นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11      กรรมการและเลขานุการ 
                 8. นางจิตติรัตน์  นุชนารถ   นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มท่ี 11     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาภาษาบาลี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     มีหน้าที ่
                1. จัดท าสรุปเนื้อหา แบบทดสอบทางการศึกษา พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาภาษาบาลี          
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
                2. ปฺฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1. พระมหาชาญณัฏฐ์  สุภกิจฺโจ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา ประธาน 
    2. พระครูปริยัติชัยธรรม  ครูโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม    รองประธาน 
    3. นายประทีป  ชมโคกสูง  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
    4. นายแสน  อ าพรรัมย์  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาภาษาบาลี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     มีหน้าที ่
                1. จัดท าสรุปเนื้อหา แบบทดสอบทางการศึกษา พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาภาษาบาลี          
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                2. ปฺฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1. พระมหาธงชัย  โชติธมฺโม  รอง ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา   ประธาน 
    2. พระมหาส าเร็จ  ปทุมสิริ   ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา      รองประธาน 
    3. พระมหากังวาล  โฆสโก    ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา    กรรมการ 
    4. นายนพฤทธิ์  ทองละมุล   รอง ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา   กรรมการ 
    5. นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว    ครูโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่           กรรมการและเลขานุการ 
    6. นายอรรถสิทธิ์  ค าภูดี     ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาพุทธประวัติ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
     มีหน้าที ่
                1. จัดท าสรุปเนื้อหา แบบทดสอบทางการศึกษา พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาพุทธประวัติ          
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
                2. ปฺฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1. พระมหาสถิต  สุธีรญาโณ  ครโูรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา   ประธาน 
    2. นายวิเชียร  ชาญชาติ   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  รองประธาน 
    3. นายอภิสิทธิ์  อริยเดช  ครโูรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการและเลขานุการ 
    4. นายสมจิตร  อะภัย     ครูโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 5. คณะกรรมการฝ่ายวิชาธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
     มีหน้าที ่
                1. จัดท าสรุปเนื้อหา แบบทดสอบทางการศึกษา พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาธรรม          
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
                2. ปฺฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1. พระมหาอ านาจ  ขนฺติโก  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา   ประธาน 
    2. พระครูสุตโพธิธรรม   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม     รองประธาน 
    3. พระครูวิกรมธรรมาธร  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา  กรรมการ 
    4. พระสุพันธ์  อภิปญฺโญ  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา   กรรมการ 
    5. พระเกิด  ฐิตญาโณ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา   กรรมการ 
    6. นายฐานกรณ์  ก้อนค าใหญ่  ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 
    7. พระส ารอง  สุจิณฺโณ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
    8. พระพิพัฒน์  ปญฺญาวฑฺฒโน  ครโูรงเรียนพระปริยตัิธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 6. คณะกรรมการฝ่ายวิชาวินัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
     มีหน้าที ่
                1. จัดท าสรุปเนื้อหา แบบทดสอบทางการศึกษา พร้อมเฉลยข้อสอบวิชาวินัย          
                         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย 
                2. ปฺฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

              คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
    1. พระอธิการจ ารัส  ปญฺญาวชิโร  ครโูรงเรียนวัดท่าสวา่งวิทยา   ประธาน 
    2. พระอธิการวินัย  คุตฺตวฑฺฒโน    ครโูรงเรียนพุทธธรรมวิทยา      รองประธาน 
    3. พระมหาบัญญัติ  ภทฺรเมธี  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาอ าเภอปากช่อง กรรมการ 
    4. พระจักรกริช  อินฺทโชโต  ครูโรงเรียนสัทธรรมวิทยา    กรรมการ 
    5. นายเมืองมนต์  สิงห์กลาง  ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา                       กรรมการและเลขานุการ 

 

 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทุกท่านร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ออกข้อสอบและกลั่นกรอง
ข้อสอบด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  เป็นธรรมและโปร่งใส  เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองและความม่ันคงแห่ง
พระพุทธศาสนาสืบไป 
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ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  27  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕60 
    
               
 

               (พระครูปริยัติกิจธ ารง) 
                                  ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑๑ 
 


