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ค าสั่งส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มที่ ๑๑    
ที่ ๐1 / ๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ   
              ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)  ประจ าปีการศึกษา ๒๕60   

------------------------------------------ 

  ด้วยส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำแห่าชำติ  โดยงอาพุทธาำสนาึงษำ  ร่วมงกบส ำนกงาำนงลุ่ม
โราเรียนพรพปริยกติธรรม  แผนงสำมกญาึงษำ  งลุ่มที่ 11  ได้ง ำหนดจกดอบรมโครางำรยงรพดกบผลสกมฤทธิ์      
ทำางำราึงษำรพดกบชำติ  ด้ำนพรพพุทธาำสนำ (B-NET)  ปรพจ ำปีงำราึงษำ ๒๕60  รพดกบชก้นมกธยมาึงษำปีที่ ๓ 
แลพชก้นมกธยมาึงษำปีที่ ๖  ในรพหว่ำาวกนที ่ 15-25  มกราคม  พ.ศ. ๒๕61   

  ดกานก้น  เพ่ือให้งำรด ำเนินาำนจกดอบรมโครางำรยงรพดกบผลสกมฤทธิ์ทำางำราึงษำรพดกบชำติฯ  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุวกตถุปรพสาค์แลพมีปรพสิทธิภำพ  จึาแต่าตก้าบุคลำงรปฏิบกติหน้ำที่ฝ่ำยต่ำาๆ  ดกามี
รำยชื่อต่อไปนี้ :- 

  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1. ปรพธำนงลุ่มโราเรียนพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ งลุ่มท่ี 11 
2. รอาปรพธำนงลุ่มโราเรียนพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ งลุ่มท่ี 11 
3. ผู้จกดงำร/ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ งลุ่มท่ี 11 ทุงโรา 
4. ผู้อ ำนวยงำรส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำแห่าชำติ 
5. รอาผู้อ ำนวยงำรส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำแห่าชำติ 
6. ผู้อ ำนวยงำรงอาพุทธาำสนาึงษำ 
7. ผู้อ ำนวยงำรส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำจกาหวกดชกยภูมิ, นครรำชสีมำ, บุรีรกมย์, สุรินทร์, 
    แลพจกาหวกดารีสพเงษ 
8. ผู้อ ำนวยงำรงลุ่มงำราึงษำพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ 

๑. ประธานศูนย์อบรมประจ าจังหวัด 
๑.๑  พรพครูวรเจติยำภิรกงษ์  ผู้จกดงำร/ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดป่ำหนอาดินด ำวิทยำลกย 
       ปรพธำนาูนย์อบรมจกาหวกดชกยภูมิ 
1.2  พรพครูวรปัญญำคม  ผู้จกดงำร/ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนบูรพำวิทยำนุสรณ์ 
       ปรพธำนาูนย์อบรมจกาหวกดนครรำชสีมำ 
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1.3  พรพมาคลสุตงิจ  ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติธีรวิทยำ   
    ปรพธำนาูนย์อบรมจกาหวกดบุรีรกมย์ 
1.4  พรพครูสิริปัญญำวิมล  ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมรกตโนภำสวิมลาึงษำ   
    ปรพธำนาูนย์อบรมจกาหวกดสุรินทร์ 
1.5  พรพมหำมนูญ  จิตฺตนำยโง  ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนงกนทรลกงษ์ธรรมวิทย์   
    ปรพธำนาูนย์อบรมจกาหวกดารีสพเงษ 

มีหน้าที่  อ ำนวยควำมสพดวง ตรวจสอบ ง ำงกบ ติดตำม แต่าตก้าคณพงรรมงำรด ำเนินาำน  
ปรพจ ำจกาหวกดเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำพสมแลพสก่างำรให้งำรด ำเนินาำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๒. คณะท างานประสานงานการจัดอบรม/ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ 
๒.๑ พรพครูปริยกติรกตนวิชกย รอาปรพธำนงลุ่มท่ี 11    ปรพธำนงรรมงำร 
๒.2 พรพมหำสกนติภำพ  โชติปญฺโญ  เลขำนุงำรงลุ่มที่ 11   รอาปรพธำนงรรมงำร 
๒.3 นำยพกฒนพล  ค ำงมล  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มท่ี ๑๑     งรรมงำร 
๒.4 นำยอกครวกฒน์  ขกนยำ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มท่ี ๑๑   งรรมงำร 
๒.5 นำยชินภกทร์  พิมลำ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มที่ ๑๑        งรรมงำรแลพเลขำนุงำร 
๒.6 นำยมาคล  นิยมเหมำพ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มท่ี ๑๑  งรรมงำรแลพผู้ช่วยเลขำนุงำร 
 

มีหน้าที ่ ปรพสำนาำนแลพด ำเนินงำรตำมนโยบำยแลพแนวทำาปฏิบกติขอางอาพุทธาำสนาึงษำ 
ส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำแห่าชำติ  ด ำเนินาำนร่วมงกบคณพท ำาำนขอาฝ่ำยต่ำาๆ ที่เงี่ยวข้อาเพ่ือให้งำรจกดอบรม
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทก้าปรพเมินผลงำรด ำเนินาำนแลพสรุปรำยาำนโครางำรฯ เสนอให้หน่วยาำน     
ต้นสกางกดแลพที่เง่ียวข้อาได้รกบทรำบ 

๓. คณะท างานรับ-ส่ง เก็บรักษาแบบทดสอบ กระดาษค าตอบ เอกสารและอุปกรณ์ 
การจัดอบรม ประจ าศูนย์อบรมจังหวัด 

     ๓.๑ นำยบกณฑิต  จูาตรพงูลรกตน์  ปรพธำนครูจกาหวกดชกยภูมิ/าูนย์อบรมจกาหวกดชกยภูมิ 
     ๓.๒ นำยปรพจกงษ์  ขกนอำสำ  ปรพธำนครูจกาหวกดนครรำชสีมำ/าูนย์อบรมจกาหวกดนครรำชสีมำ 
     ๓.3 นำยสมพาษ์  เต็นรกมย์  ปรพธำนครูจกาหวกดบุรีรกมย์/าูนย์อบรมจกาหวกดบุรีรกมย์ 
     ๓.4 นำยสมพาษ์  ารีโพธิ์ลำ  ปรพธำนครูจกาหวกดสุรินทร์/าูนย์อบรมจกาหวกดสุรินทร์ 
     ๓.5 นำยทกานวิทย์  สิทธิโท  ปรพธำนครูจกาหวกดารีสพเงษ/าูนย์อบรมจกาหวกดารีสพเงษ 
 

           มีหน้าที ่  
1. รกบ-ส่า เง็บรกงษำแบบทดสอบ งรพดำษค ำตอบ เองสำรแลพอุปงรณ์ที่เง่ียวข้อา  

ในงำรจกดอบรมเพ่ือให้เงิดควำมโปร่าใสแลพเป็นไปตำมมำตรฐำนงำรทดสอบ 
                                    ทำางำราึงษำแห่าชำติ  

2. ปฏิบกติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รกบมอบหมำย 
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๔. คณะท างานจัดท าข้อมูลนักเรียนผู้เข้าอบรม 
๔.๑ นำยพกฒนพล  ค ำงมล  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มท่ี 11  
๔.๒ นำยอกครวกฒน์  ขกนยำ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มท่ี 11 
๔.3 นำยมาคล  นิยมเหมำพ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มที่ 11 
4.4 นำยงิตติพาษ์  แสาทอา  โราเรียนพุทธรรมวิทยำ/จกาหวกดชกยภูมิ   
4.5 นำยปรพทวน  ปรพคอาสุข  โราเรียนปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ/จกาหวกดนครรำชสีมำ 
4.6 นำยอรรคเดช  คาลี  โราเรียปริยกติธีรวิทยำ/จกาหวกดบุรีรกมย์ 
4.7 นำยอำทิตย์  พุทธำนุ  โราเรียนพรพปริยกติธรรมรกตโนภำสวิมลาึงษำ/จกาหวกดสุรินทร์ 
4.8  นำยพฤทชำต  จิรดำสำรพล  โราเรียนารีเงษตรวิทยำ/จกาหวกดารีสพเงษ 

มีหน้าที ่ 
1. ปรพสำนาำนแลพติดตำมงำรส่าข้อมูลนกงเรียนผู้เข้ำอบรมขอาโราเรียนที่าูนย์อบรม

รกบผิดชอบ  ให้เป็นไปตำมง ำหนดงำรแลพแนวทำาปฏิบกติขอาส ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำ
แห่าชำติ แลพแจ้าข้อมูลนกงเรียนให้าูนย์อบรมปรพจ ำจกาหวกดทรำบ 

2. ปฏิบกติาำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รกบมอบหมำย 

๕. คณะท างานการเงินและบัญชี 
     ๕.๑ นำยทอาสำ  สิาห์ค ำ  รอาผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติโงาลวิทยำ 
     ๕.๒ นำาจิตติรกตน์  นุชนำรถ  นกงวิชำงำราำสนาึงษำงลุ่มที่ 11 

มีหน้าที ่ 
1. บริหำรค่ำใช้จ่ำยในงำรด ำเนินาำนจกดอบรมตำมเาินจกดสรรที่ได้รกบจำงส ำนกงาำน

พรพพุทธาำสนำแห่าชำติ 
2. จกดท ำเองสำรล้ำาหนี้  รำยาำนสรุปผลงำรด ำเนินาำนแลพสรุปค่ำใช้จ่ำย 

ในงำรจกดอบรม  แจ้าใหส้ ำนกงาำนพรพพุทธาำสนำแห่าชำติทรำบ 
3. ปฏิบกติาำนอื่นๆ ตำมที่ได้รกบมอบหมำย 

๖. คณะท างานจัดท าเครื่องมือทดสอบทางการศึกษา /จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
6.1 วิชาภาษาบาลี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 

       6.๑.1 พรพมหำชำญณกฏฐ์  สุภงิจฺโจ  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ 
           6.1.2 นำยปรพทีป  ชมโคงสูา  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดบึางิตติวิทยำ 
           6.1.3 นำยแสน  อ ำพรรกมย์  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมตลำดชกยวิทยำ 
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6.2 วิชาภาษาบาลี  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
       6.2.1 พรพมหำธาชกย  โชติธมฺโม  รอา ผอ.โราเรียนสกทธรรมวิทยำ 
           6.2.๒ พรพมหำส ำเร็จ  ปทุมสิริ  ครูโราเรียนารีเงษตรวิทยำ 
           6.2.3 พรพมหำงกาวำล  โฆสโง  ผอ.โราเรียนปรำาค์งู่วิทยำ 
           6.2.4 นำยนพฤทธิ์  ทอาลพมุล  รอา ผอ.โราเรียนารีเงษตรวิทยำ 
           6.2.5 นำยจิรำภิวกฒน์  บุญตกว  ครูโราเรียนวกดสรพง ำแพาใหญ่ 
           6.2.6 นำยอรรถสิทธิ์  ค ำภูดี    ครูโราเรียนารีเงษตรวิทยำ 

6.3 วิชาพุทธประวัติ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ม.3,ม.6) 
       6.3.1 พรพมหำสถิต  สุธีรญำโณ  ครโูราเรียนปริยกติโงาลวิทยำ 
           6.3.๒ นำยวิเชียร  ชำญชำติ  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดบึางิตติวิทยำ 
           6.3.3 นำยอภิสิทธิ์  อริยเดช  ครูโราเรียนปริยกติสำมกญาึงษำอ ำเภอปำงช่อา 
           6.3.4 นำยสมจิตร  อพภกย  ครูโราเรียนวกดสรพง ำแพาใหญ่ 

6.4 วิชาธรรม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ม.3,ม.6) 
       6.4.1 พรพมหำอ ำนำจ  ขนฺติโง  ครูโราเรียนปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ 
           6.4.๒ พรพครูสุตโพธิธรรม  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดโพธำรำม 
           6.4.3 พรพครูวิงรมธรรมำธร  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ 
           6.4.4 พรพสุพกนธ์  อภิปญฺโญ  ครูโราเรียนปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ 
           6.4.5 พรพส ำรอา  สุจิณฺโณ  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดบ้ำนโนนคูณวิทยำ 
           6.4.6 พรพพิพกฒน์  ปญฺญำวฑฺฒโน  ครูโราเรียนพรพปริยกติธรรมโนนดินแดาวิทยำคม 
           6.4.7 นำยฐำนงรณ์  ง้อนค ำใหญ่  ครูโราเรียนวกดป่ำหนอาดินด ำวิทยำลกย 

6.5 วิชาวินัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย (ม.3,ม.6) 
       6.5.1 พรพอธิงำรจ ำรกส  ปญฺญำวชิโร  ครูโราเรียนวกดท่ำสว่ำาวิทยำ 
           6.5.๒ พรพอธิงำรวินกย  คุตฺตวฑฺฒโน  ครูโราเรียนพุทธธรรมวิทยำ 
           6.5.3 พรพมหำบกญญกติ  ภทฺรเมธี  ครูโราเรียนปริยกติสำมกญาึงษำอ ำเภอปำงช่อา 
           6.5.4 พรพจกงรงริช  อินฺทโชโต  ครูโราเรียนสกทธรรมวิทยำ 
  6.5.5  นำยเมือามนต์  สิาห์งลำา  ครูโราเรียนารีเงษตรวิทยำ 

มีหน้าที ่ 
1. เป็นคณพท ำาำนจกดท ำเครื่อามือทดสอบทำางำราึงษำ หลกงสูตรพรพปริยกติธรรม 

แผนงสำมกญาึงษำ (B-net) พร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบำยเหตุผลค ำตอบข้อที่ถูง   
แลพข้อที่ผิดปรพงอบงำรอย่ำาถูงต้อา 

2. สรุปเนื้อหำวิชำที่รกบผิดชอบให้นกงเรียนได้น ำไปอ่ำนปรพงอบเพิ่มเติมง่อนวกนสอบ 
3. ปฏิบกติาำนอื่นๆ ตำมที่ได้รกบมอบหมำย 
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๗. คณะวิทยากร ประจ าศูนย์อบรมจังหวัดสุรินทร์ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล โรงเรียน วิชาที่อบรม 
1 พรพมหำบุญทอา  ปณฺฑิตเมธี ปริยกติคุณรสวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
2 พรพมหำพาษ์เทพ  ภำวนำวิสุทฺโธ ปริยกติคุณรสวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
3 พรพมหำบรรจา  ติสรโณ ปริยกติคุณรสวิทยำ บำลี ม.ต้น 
4 พรพมหำชิตพล  อตฺตคุตฺโต ปริยกติคุณรสวิทยำ บำลี ม.ต้น 
5 พรพครูสกาฆรกงษ์ชำญณราค์  จิรเมธี ปริยกติโงาลวิทยำ ธรรม ม.ปลำย 
6 พรพบุญทกน  ธมฺมธำตำ พรพปริยกติธรรมพกนษีวิทยำ ธรรม ม.ปลำย 
7 พรพครูปริยกติปัญโญภำส โพธิาึงษำ ธรรม ม.ต้น 
8 พรพปลกดอภิรกงษ์  อภิชำโต บำลีสำธิตวกดาำลำลอยสุรินทร์ ธรรม ม.ต้น 
9 พรพเองพกนธ์  วรธมฺมญฺญู บำลีสำธิตวกดาำลำลอยสุรินทร์ วินกย ม.ต้น 

10 พรพมหำสมพาษ์  ฐิตจิตฺโต ปริยกติโงาลวิทยำ วินกย ม.ปลำย 
11 พรพครูวกฒนำนุงูลธ ำรา วกดจอมพรพ พุทธ ม.ปลำย 
12 นำยสิทธิชกย  แผ่นทอา วกดจอมพรพ พุทธ ม.ต้น 

 

 
8. คณะวิทยากร ประจ าศูนย์อบรมจังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล โรงเรียน วิชาที่อบรม 
1 พรพมหำชำญณกฏฐ์  สุภงิจฺโจ พรพปริยกติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ บำลี ม.ต้น 
2 นำยแสน  อ ำพรรกมย์ พรพปริยกติธรรมตลำดชกยวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
3 นำยเพทำย  พิทกงษ์สาฆ์ สรพมพค่ำวิทยำ ธรรม ม.ต้น 
4 พรพครูวิงรมธรรมำธร   พรพปริยกติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ ธรรม ม.ปลำย 
5 พรพอธิงำรจ ำรกส  ปญฺญำวชิโร   วกดท่ำสว่ำาวิทยำ วินกย ม.ต้น 
6 พรพมหำธีรพาษ์  งิสฺสโร พรพปริยกติธรรมโนนดินแดาวิทยำคม วินกย ม.ปลำย 
7 พรพงนงากงดิ์  งิตฺติธโร พรพปริยกติธรรมตลำดชกยวิทยำ พุทธ ม.ต้น 
8 พรพมหำงิตติพกฒน์  สิริชโย ปริยกติธีรวิทยำ พุทธ ม.ปลำย 
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9. คณะวิทยากร ประจ าศูนย์อบรมจังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล โรงเรียน วิชาที่อบรม 
1 พรพมหำส ำเร็จ  ปทุมสิริ ารีเงษตรวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
2 นำยนพฤทธิ์  ทอาลพมุล ารีเงษตรวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
3 พรพมหำบวรวิชญ์  อธิปญฺโญ วกดสรพง ำแพาใหญ่ บำลี ม.ต้น 
4 นำยจิรำภิวกฒน์  บุญตกว วกดสรพง ำแพาใหญ่ บำลี ม.ต้น 
5 พรพอธิงำรขวกญชกย  อำภำงโร งกนทรลกงษ์ธรรมวิทย์ ธรรม ม.ปลำย 
6 พรพส ำรอา  สุจิณฺโณ วกดบ้ำนโนนคูณวิทยำ ธรรม ม.ปลำย 
7 พรพปรพสิทธิ์  สิทฺธิญำโณ โพธิ์ารีวิทยำ ธรรม ม.ต้น 
8 พรพมหำวกฒนำ  สปฺปญฺโญ โพธิ์ารีวิทยำ ธรรม ม.ต้น 
9 พรพบรรจา  งตสำโร งกนทรลกงษ์ธรรมวิทย์ วินกย ม.ต้น 

10 นำยเมือามนต์  สิาห์งลำา ารีเงษตรวิทยำ วินกย ม.ปลำย 
11 นำยอรรถสิทธิ์  ค ำภูดี ารีเงษตรวิทยำ พุทธ ม.ปลำย 
12 นำยสมจิตร  อพภกย วกดสรพง ำแพาใหญ่ พุทธ ม.ต้น 

 

 
10.  คณะวิทยากร ประจ าศูนย์อบรมจังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล โรงเรียน วิชาที่อบรม 
1 พรพมหำวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี วกดชกยภูมิพิทกงษ์ (ผำเง้ิา) บำลี ม.ปลำย 
2 พรพมหำงิตติ  งิตฺติโสภโณ วกดชกยภูมิพิทกงษ์ (ผำเง้ิา) บำลี ม.ต้น 
3 พรพมหำไพาำล  จนฺทธมฺโม ปรพจกงษ์วิทยำนุสรณ์ ธรรม ม.ต้น 
4 นำยฐำนงรณ์  ง้อนค ำใหญ่ วกดป่ำหนอาดินด ำวิทยำลกย ธรรม ม.ปลำย 
5 พรพใบฎีงำอดุลย์  ฐิตปญฺโญ พุทธธรรมวิทยำ พุทธ ม.ต้น 
6 พรพมหำวีรพพล  สุทธิจำรี วกดงลำาเมือาเง่ำวิทยำ พุทธ ม.ปลำย 
7 พรพครูปลกดปริญญำ  เขมจำรี วกดงลำาเมือาเง่ำวิทยำ วินกย ม.ต้น 
8 พรพอธิงำรวินกย  คุตฺตวฑฺฒโน พุทธธรรมวิทยำ วินกย ม.ปลำย 
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11.  คณะวิทยากร ประจ าศูนย์อบรมจังหวัดนครราชสีมา 

ที ่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล โรงเรียน วิชาที่อบรม 
1 พรพมหำธาชกย  โชติธมฺโม สกทธรรมวิทยำ บำลี ม.ปลำย 
2 พรพมหำสุรงำนต์  เตชปญฺโญ บูรพำวิทยำนุสรณ์ บำลี ม.ปลำย 
3 พรพมหำารีมาคล  ปิยสีโล ปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ บำลี ม.ต้น 
4 นำยปรพทีป  ชมโคงสูา พรพปริยกติธรรมวกดบึาฯ บำลี ม.ต้น 
5 พรพใบฎีงำเองชกย  สุริสิสฺโส วิสุทธิพรตพิทยำคม ธรรม ม.ปลำย 
6 พรพใบฎีงำสมพร  ฐำนำงโร วิสุทธิพรตพิทยำคม ธรรม ม.ปลำย 
7 พรพมหำส ำรวย  คุตฺตสีโล ปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ ธรรม ม.ต้น 
8 พรพสุพกนธ์  อภิปญฺโญ ปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ ธรรม ม.ต้น 
9 พรพมหำบกญญกติ  ภทฺรเมธี ปริยกติสำมกญาึงษำ อ.ปำงช่อา วินกย ม.ต้น 

10 พรพจกงรงริช  อินฺทโชโต สกทธรรมวิทยำ วินกย ม.ปลำย 
11 นำยอภิสิทธิ์  อริยเดช ปริยกติสำมกญาึงษำ อ.ปำงช่อา พุทธ ม.ปลำย 
12 นำยวิเชียร  ชำญชำติ พรพปริยกติธรรมวกดบึาฯ พุทธ ม.ต้น 

 

มีหน้าที ่ 
1. เป็นวิทยำงรท ำงำรฝึงอบรมตำมขอบข่ำยเนื้อหำเครื่อามือทดสอบทำางำราึงษำ 

หลกงสูตรพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ (B-net) พร้อมเฉลยข้อสอบ อธิบำย
ชี้แจาเหตุผลค ำตอบข้อที่ถูงแลพข้อที่ผิดปรพงอบงำรอบรมให้นกงเรียนได้เข้ำใจ       
อย่ำาถูงต้อา 

2. สรุปเนื้อหำวิชำที่รกบผิดชอบให้นกงเรียนได้น ำไปอ่ำนปรพงอบเพิ่มเติมง่อนวกนสอบ 
3. ปฏิบกติาำนอื่นๆ ตำมที่ได้รกบมอบหมำย 
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12. คณะท างานควบคุมดูแลการเดินทางและจัดหาที่พักของนักเรียนผู้เข้าอบรม 
12.๑ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติโงาลวิทยำ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๒ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติคุณรสวิทยำ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๓ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนบำลีสำธิตวกดาำลำลอยสุรินทร์ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๔ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดจอมพรพ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๕ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนโพธิาึงษำ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๖ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมรกตโนภำสวิมลาึงษำ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๗ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมพกนษีวิทยำ จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๘ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดโพธำรำม จกาหวกดสุรินทร์ 
12.๙ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนารีเงษตรวิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 

12.๑๐ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดสรพง ำแพาใหญ่ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๑ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดปรพชำนิมิตโสภิตธรรมภำณ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๒ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนโพธิ์ารีวิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๓ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนดวนใหญ่วิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๔ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนงกนทรลกงษ์ธรรมวิทย์ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๕ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดบ้ำนโนนคูณวิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๖ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมเงียรติแง้ววิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๗ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนด ำราธรรมาำสนวิชชำลกย จกาหวกดารีสพเงษ 

12.๑๘ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปรำาค์งู่วิทยำ จกาหวกดารีสพเงษ 
12.๑๙ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติธีรวิทยำ จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๐ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมตลำดชกยวิทยำ จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๑ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมโนนดินแดาวิทยำคม จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๒ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมเย้ยปรำสำทวิทยำ จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๓ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนสรพมพค่ำวิทยำ จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๔ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดท่ำสว่ำาวิทยำ จกาหวกดบุรีรกมย์ 
12.๒๕ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดงลำาเมือาเง่ำวิทยำ จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๒๖ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพุทธธรรมวิทยำ จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๒๗ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปรพจกงษ์วิทยำนุสรณ์ จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๒๘ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดชกยภูมิวนำรำม จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๒๙ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดชกยภูมิพิทกงษ์ (ผำเงิ้า) จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๓๐ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวกดป่ำหนอาดินด ำวิทยำลกย จกาหวกดชกยภูมิ 
12.๓๑ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติสำมกญนครรำชสีมำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๒ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนวิสุทธิพรตพิทยำคม จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๓ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนารีปริยกติคุณาึงษำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๔ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนสกทธรรมวิทยำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๕ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนดอนหวำยพิทยำคม จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๖ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมปังธาชกยวิทยำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
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12.๓๗ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนบูรพำวิทยำนุสรณ์ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๘ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดตพงุดเครือปลอง จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๓๙ ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนปริยกติสำมกญาึงษำอ ำเภอปำงช่อา จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๔0 ผู้อ ำนวยโราเรียนปรพชำนิมิตรวิจกยาึงษำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 
12.๔1 ผู้อ ำนวยงำรโราเรียนพรพปริยกติธรรมวกดบึางิตติวิทยำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 

   

มีหน้าที่ อ ำนวยงำรให้ควำมสพดวงตำมควำมเหมำพสมงกบสมณสำรูปแง่นกงเรียนผู้เข้ำอบรม 
แลพจกดหำพำหนพ รกบ-ส่า นกงเรียนจำงโราเรียนถึาาูนย์อบรมปรพจ ำหวกด จกดหำที่พกง ภกตตำหำรแลพน้ ำดื่ม        
แง่นกงเรียน  พร้อมทก้าเข้ำร่วมด ำเนินงำรจกดอบรมโครางำรยงรพดกบผลสกมฤทธิ์ทำางำรเรียนด้วยตนเอา 

ให้ผู้ไดร้กบงำรแต่าตก้าเป็นคณพงรรมงำรทุงรูป/ท่ำน  ร่วมงกนปฏิบกติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยพอุตสำหพ      
เพ่ือควำมเจริญรุ่าเรือาแลพควำมมก่าคาขอาโราเรียนพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำสืบไป 

ทก้านี้  ตก้าแต่บกดนี้เป็นต้นไป 

   สก่า  ณ  วกนที่   5   เดือน  มงรำคม  พุทธากงรำช  ๒๕61  
  

        (พรพครูปริยกติงิจธ ำรา)  
                           ปรพธำนงลุ่มโราเรียนพรพปริยกติธรรม แผนงสำมกญาึงษำ งลุ่มที่ ๑1 


