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 สถานท่ีพัก/งานมหกรรมทักษะวิชาการ  ครั้งท่ี 21  ปีการศึกษา 2560 (แก้ไขล่าสุด) 

 
  ๑. จังหวัดนครราชสีมา  (ปริยัติสามัญนครราชสีมา,บูรพาวิทยานุสรณ์,วัดบึงกิตติ,วัดตะกุดเครือปลอก)   
                        พักที ่วัดมหาพุทธาราม  ต าบลเมืองเหนือ  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

๑.๑ พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-0155412 

๑.๒ นายสุริยัน  กุลเดช ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
  โทร.088-3574421 

       

  ๒. จังหวัดนครราชสีมา  (วิสุทธิพรตพิทยาคม,ดอนหวายพิทยาคม,ประชานิมิตรวิจัยศึกษา)   
                        พักที ่วัดเพียนาม  ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

๒.๑ พระครูใบฏีการันยา  อนุตตฺโร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-0155412 

2.2 นายด ารง  แก้วแจ่ม ผู้ดูแลประสานงาน/อ านวยความสะดวก/ 
โทร.087-5330093 

1. จังหวัดนครราชสีมา (ศรีปริยัติคุณศึกษา, สัทธรรมวิทยา)   
       พักที่ วัดหนองไผ่  ต าบลหนองไผ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

๓.๑ พระมหากังวาล  โฆสโก ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.080-0844801 

๓.๒ นายสุรพงษ์  พงษ์สุระ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.088-7052189 

 

  ๔. จังหวัดนครราชสีมา  (พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา /ปริยัติสามัญอ าเภอปากช่อง)   
                        พักที ่วัดโนนส านัก  ต าบลหญ้าป้อง  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  

๔.๑ พระมหากังวาล  โฆสโก ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.080-0844801 

๔.๒ นายวัฒนา  โคษา ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.084-4748181 
 

๕. จังหวัดสุรินทร์ (ปริยัติโกศลวิทยา/บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์)   
    พักที ่วัดเลียบบูรพาราม  ต าบลเมืองใต้  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

๕.๑ พระครูสมุห์บุญเชิด  รตนเมธี ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.088-5806273 

๕.๒ นายจิราภิวัฒน ์ บุญตัว  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.081-5493139 

5.3 นายสายทอง  ไกรยา ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.081-5493139 
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6. จังหวัดสุรินทร์ (พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม/พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา)   
    พักที ่วัดพานทา  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

6.๑ พระครูสมุห์บุญเชิด  รตนเมธี ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.088-5806273 

6.๒ นายจิราภิวัฒน ์ บุญตัว  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.081-5493139 

6.3 นายสมจิตร  อะภัย ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.081-5493139 
 

7. จังหวัดสุรินทร์ (วัดจอมพระ/โพธิศึกษา)   
    พักที ่วัดหนองตะมะ  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

7.๑ พระครูปัญญาธุราทร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-0282271 

7.๒ นายบุญฤทธิ์  มะลิซ้อน  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.089-4253470 

7.3 นายวรรินทร์  โฉมรัมย์ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.087-5683789 

8. จังหวัดสุรินทร์ (ปริยัติคุณรสวิทยา/พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา)   
    พักที ่วัดศรีเกษตรพัฒนาราม  ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

8.๑ พระครูปัญญาธุราทร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-0282271 

8.๒ นายบุญฤทธิ์  มะลิซ้อน  ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.089-4253470 

8.3 นายทวน  นวนสาย ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-0136752 

9. จังหวัดบุรีรัมย์ (ปริยัติธีรวิทยา,วัดท่าสว่างวิทยา) 
    พักที่ วัดศรีมิ่งเมือง  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

9.๑ พระมหาพิธภัณฑ์  สีลภณฺโฑ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.089-7824775 

9.๒ นายสุคิด  ไชยสนาม ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.087-5542102 

9.3 นายเชษฐา  บุญเฮ้า ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.083-74550917 
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10. จังหวัดบุรีรัมย์ (พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา,สระมะค่าวิทยา) 
      พักที่ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  ต าบลน  าค า  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

10.๑ พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.089-8441449 

10.๒ นายสุริยะ  มะโฮง ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-4107898 

10.3 นายประยุทธ  สายลุน ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.080-1566865 

11. จังหวัดบุรีรัมย์ (พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยา,พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา) 
      พักที่ วัดบ้านง้อ  ต าบลน  าค า  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

11.1 วา่ที่ รท.พิทักษ์สนัต์  บญุป้อง ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.081-0727760 

11.2 นายชยางกูร  สุวอ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.088-3505771 

 
12. จังหวัดชัยภูมิ (วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย) 
      พักที่ วัดป่าศรีส าราญ  ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

12.๑ พระครูเมธีกิตตสิาร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.096-6256553 

12.๒ นายศิวรรจน์  สวัจฉัตว ์ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.089-9381085 

13. จังหวัดชัยภูมิ (พุทธธรรมวิทยา,วัดกลางเมืองเก่าวิทยา,) 
      พักที่ วัดหนองครก  ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

13.๑ พระมหาวัชรินทร์  วชชฺรินฺโท ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.098-3262890 

13.๒ นายอภิญญา  ค าเหลือ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.087-2570104 

13.3 นายคมสันต์  นิลเพชร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.045-673004 

14. จังหวัดชัยภูมิ (ประจักษ์วิทยานุสรณ์,วัดชัยภูมิวนาราม) 
      พักที่ วัดหนองยาง  ต าบลขะยูง  อ าเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ 

14.๑ พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.087-2565300 

14.๒ นายจันทร์มณี  เขียวหอม ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.085-6327534 

14.3 นายสุนัน  ดวงสา ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.080-2842708 
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15. จังหวัดชัยภูมิ (วัดชัยภูมิพิทักษ์ ผาเกิ้ง) 
      พักที่ วัดคูเมือง  ต าบลหนองครก  อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

15.๑ พระอธิการขวัญชัย  อาภากโร ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
โทร.094-0431085 

15.๒ นายวีรศักดิ์  เกษรสร้อย    ผู้ดูแลประสานงาน /อ านวยความสะดวก/ 
   โทร.083-3539211 
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