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ค าสั่งส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 
ที่ ๐๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการมหกรรมทักษะทางวิชาการ  

“ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” (เพ่ิมเติม) 

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

    ด้วยส านักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดจัดโครงการ
มหกรรมทักษะวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง” ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันพุธ ที่ ๙ เดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางจังหวัดสุรินทร์ และ ๔ ศูนย์สอบ ตามจังหวัดต่างๆ มีจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยมีผู้จัดการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
และตวัแทนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สนามสอบละ 
ประมาณ ๒๐๐ รูป/คน รวมทั้งสิ้น ๕ ศูนย์สอบ จ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ รูป/คน 
       ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน โครงการมหกรรมทักษะทางวิชาการ “ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง 
ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
1. พระครูปริยัติกิจธ ารง  ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๑    ประธานกรรมการ 
2. พระครูปริยัติรัตนวิชัย  รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๑  รองประธาน 
3. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก  รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๑  รองประธาน 
4. พระครูปริยัติกิจจากร  ผอ.ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม   กรรมการ 
5. พระครูสิริปัญญาพิมล  ผอ.ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา    กรรมการ 
6. พระอุดร ฐานรโต   ผอ.ร.ร.สัทธรรมวิทยา    กรรมการ 
7. พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์  ผอ.ร.ร.ดอนหวายพิทยาคม   กรรมการ 
8. พระสมบูรณ์ ชินว โส  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
9. พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ วัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
10. พระเมธีสุตาภรณ์ ผศ.ดร.  ผอ.ร.ร.ปริยัติสามัญศึกษา อ.ปากช่อง  กรรมการ 
11. พระชาตรี ปิยธมฺโม  ผอ.ร.ร.ประชานิมิตวิจัยศึกษา   กรรมการ 
12. พระครูประภาตธรรมโกศล ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการ 
13. พระครูสุตธีรธรรม  ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา    กรรมการ 
14. พระครูสุตชัยคุณ   ผอ.ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์   กรรมการ 
15. พระครูศรีปริยัติพิมล  ผอ.ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา   กรรมการ 
16. พระมหาแสนยากร สิริภทฺโท ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิวนาราม    กรรมการ 
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17. พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ดร. ผอ.ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)   กรรมการ 
18. พระอธิการสมคิด กิตฺติญาโณ ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย   กรรมการ 
19. พระมงคลสุตกิจ   ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
20. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี ผอ.ร.ร.สระมะค่าวิทยา    กรรมการ 
21. พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร. ผอ.ร.ร.วัดท่าสว่างวิทยา    กรรมการ 
22. พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา  กรรมการ 
23. พระสมุห์สมพร รตนร สี  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา  กรรมการ 
24. พระมหานิรัญ ชิตมาโร  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม  กรรมการ 
25. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  ผอ.ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา    กรรมการ 
26. พระครูวิจิตรธรรมานนท์  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการ 
27. พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผอ.ร.ร.วัดสระก าแพงใหญ่    กรรมการ 
28. พระครูเมธีกิตติสาร  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการ 
29. พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร ผอ.ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา    กรรมการ 
30. พระครูประสิทธิ์คุณวัฒน์  ผอ.ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา    กรรมการ 
31. พระครูปัญญาธุราทร   ผอ.ร.ร.วัดประชานิมิตธรรมภาณ   กรรมการ 
32. พระสุชาติ เตชปญฺโญ  ผอ.ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย   กรรมการ 
33. พระมหาดนัยธร ติกฺขปญฺโญ ผอ.ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา    กรรมการ 
34. พระครูปริยัติปัญโญภาส  ผอ.ร.ร.โพธิศึกษา     กรรมการ 
35. พระมหาชาญณรงค์ จิรเมธี ผอ.ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา    กรรมการ 
36. พระครูปัญญาสิริวิมล  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา  กรรมการ 
37. พระมหาเจริญสุข คุณวีโร  ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา   กรรมการ 
38. พระครูปลัดปัญญาวัฒน์  ผอ.ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์  กรรมการ 
39. พระสมุห์สุชาติ ปุญฺญนาโค ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมโพธารามฯ   กรรมการ 
40. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี ผอ.ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา    กรรมการ 
41. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
42. พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์  รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
43. พระครูเกษมปริยัติยาทร  รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
44. พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโย รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา   กรรมการ 
45. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ   เลขานุการประธานเขตฯ เขต ๑๑              กรรมการและเลขานุการ 

 

   มีอ านาจและหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ งานมหกรรมทักษะ 
วิชาการของเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑“ศรีนครชัยบุรินทร์ ถิ่นเมืองช้าง” ครั้งที่ ๒๕             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมาย 
 

คณะกรรมการด าเนินการจัดงาน 
1. พระครูวรปัญญาคม ดร.  ผู้จัดการ ร.ร.บูรพาวิทยานุสรณ์       ประธานกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา 
2. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร. ผู้จัดการ ร.ร.วัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย     ประธานกลุ่มจังหวัดชัยภูม ิ
3. พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร. ผู้อ านวยการ ร.ร.วัดท่าสว่างวทิยา          ประธานกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ 
4. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก  ผู้อ านวยการ ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย์  ประธานกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ 
5. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี  ผู้อ านวยการ ร.ร.ปริยัติคุณรสวิทยา        ประธานกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ 
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6. ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑                  รองประธานกรรมการ 
7. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการประธานเขตฯ เขต ๑๑   กรรมการ 
8. นายภัทรพล ค ากมล  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
9. นายอัครวัฒน์ ขันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
10. นายชินภัทร์ พิมลา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
11. นายมงคล นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
12. น.ส.จิตติรัตน์ แสนกล้า  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑      กรรมการและเลขานุการ 
13. นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง   นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้  
1. วางแผน เตรียมความพร้อม อ านวยความสะดวก ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
2. ด าเนินการจัดโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
3. ประชาสัมพันธ์งานให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการประธานเขตฯ เขต ๑๑             ประธานกรรมการ 
2. พระสมุห์บุญเชิด รตนเมธี  ผอ.โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่       รองประธานกรรมการ 
3. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี  ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา       รองประธานกรรมการ 
4. นายประจักษ์ ขันอาสา  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
5. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  กรรมการ 
6. นายสมพงษ์ เต็นรัมย์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
7. นายอาทิตย์ พุทธานุ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ 
8. นายชินภัทร์ พิมลา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. รวบรวมข้อมูล สาระส าคัญของงาน เพื่อประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่างๆ 
๒. ประสานงาน ชี้แจง ให้ผู้เข้าแข่งขันและคณะกรรมการทุกภาคส่วนได้รับทราบเกี่ยวกับก าหนดการ 
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 

คณะกรรมการกองงานเลขานุการ 
1. นายภัทรพล ค ากมล  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑           ประธานกรรมการ 
2. พระมหาบวรวิชญ์ อธิปุญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่        รองประธานกรรมการ 
3. นายทองสา สิงห์ค า  รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา       รองประธานกรรมการ 
4. นายนพฤทธิ์ ทองละมุล  รอง ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา   กรรมการ 
5. นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ  รอง ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธารามฯ  กรรมการ 
6. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  กรรมการ 
7. นายอรรถสิทธิ์ ค าภูดี  ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา   กรรมการ 
8. นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา อ.ปากช่อง  กรรมการ 
9. น.ส.เบญจมาศ อุทัยนนท์ศิริศรี ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม   กรรมการ 
10. น.ส.อุไรวรรณ จันทร์สระน้อย ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
11. น.ส.รัตนา ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 
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12. นายปิยะพงศ์ บุญครอง  ครโูรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา   กรรมการ 
13. น.ส.สชุาดา โกยรัมย์  ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา   กรรมการ 
14. นายมงคล นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
15. น.ส.จิตติรัตน์ แสนกล้า  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการและเลขานุการ 
16. นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง   นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นายจิราภิวัฒน์  บุญตัว  ครูโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

คณะกรรมการกองงานเลขานุการ มีหน้าที่  
๑. วางแผน ก ากับ ดูแล ประสานการด าเนินงานและสนับสนุน ช่วยเหลือให้ทุกกลุ่มสาระ กิจกรรม  
๒. ด าเนินงานให้เรียบร้อย ทันตามช่วงเวลา ตัดสินใจแก้ปัญหา และให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานให้ 

บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน 
1. นายอัครวัฒน์ ขันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑           ประธานกรรมการ 
2. น.ส.วราภรณ์ สื่อกลาง   ครูโรงเรียนดอนหวายพิทยาคม    กรรมการ 
3. น.ส.รุ่งนภา เกิดกล้า  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
4. น.ส.สุพัชรี นาลุ่ม   ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 
5. น.ส.รัตนา ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 
6. นางชัชฎา ผู้มีสัตย ์  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
7. นายทัศนวิทย์ สิทธิโท  ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา   กรรมการ 
8. น.ส.สุคนธ์ทิพย์ มีสัตย์  ครโูรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ 
9. นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง   นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑             กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๒. ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล 
1. น.ส.ณิชาภา พันธ์เพิ่มพูน  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
2. น.ส.รุ่งนภา สอนน า   ครูโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์   กรรมการ 
3. น.ส.อุษณีย์ สายยศ   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา   กรรมการ 
4. น.ส.อภิรดี จันเทพา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการ 
5. นายธีรวัฒน์ พรหมมา  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา   กรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. จัดเตรียม และจัดหาเวชภัณฑ์ยา ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๒. ถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณร นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และ
แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกรูป/ท่าน 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง 
1. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร  รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา          ประธานกรรมการ 
2. พระมหาวิเชียร คุณธาโร  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา                          รองประธานกรรมการ 
3. นายไพทูรย์ คงจันทร์  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา   กรรมการ 
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4. พระมหาบวรวิชญ์ อธิปุญฺโญ รอง ผอ.โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่  กรรมการ 
5. พระมหาสถิต สุธีรญาโณ   ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา    กรรมการ 
6. นายด ารงชัย จะค ารัมย์  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม      กรรมการ 
7. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)     กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพวีดีโอ บรรยากาศการแข่งขันกิจกรรม และพิธีการต่าง ๆ ภายในงาน 
๒. บันทึกภาพกิจกรรมในงาน ข้อมูล กิจกรรมภายในงานให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
๓. น าภาพพิธีการ ภาพกิจกรรม ภาพการแข่งขัน ลงในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ 
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ 
1. นายทองสา สิงห์ค า  รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา           ประธานกรรมการ 
2. พระปลัดทัศพงษ์ ทสฺสนีโย  ครูโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา   กรรมการ 
3. น.ส.ชนสิรา เจริญร่าง  ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย   กรรมการ 
4. น.ส.ธีรารัตน์ เวชการกุล  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
5. น.ส.อุษณีย์ สายยศ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา    กรรมการ 
6. น.ส.อรพรรณ หาจักร  ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยา   กรรมการ 
7. พระบุญทัน ธมฺมธาตา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  กรรมการ 
8. น.ส.จิตติรัตน์ แสนกล้า  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. สนับสนุนให้ความสะดวกเก่ียวกับงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๒. รวบรวมหลักฐาน จัดท าบญัชี การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน เรียบร้อย ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
๓. ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการ มอบหมาย 

คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ 
1. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์    จังหวัดนครราชสีมา   กรรมการ 
2. คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย    จังหวัดชัยภูมิ  กรรมการ 
3. คณะครูนักเรียนโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา    จังหวัดศรีสะเกษ  กรรมการ 
4. คณะครูนักเรียนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา   จังหวัดบุรีรัมย์  กรรมการ 
5. คณะพระภิกษุสามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  กรรมการ 
6. คณะครูนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑             กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ มีหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. จัดสถานที่ประดับตกแต่งห้องประชุม อาคาร สถานที่ สอบแข่งขันให้เรียบร้อย 

๒. ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑) การแข่งขันเขียนเรียงความ 
 
 

นายสวน บุญหว่าน ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
พระมหาสุรกานต์ เตชปญโฺญ ครู ร.ร.บูรพาวิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
พระอธิการวินัย คุตตฺวฑฺฒโน ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ
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นายสมเกลี้ยง เหล่าสุพรรณ ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.อุษณีย์ สายยศ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
พระสมพงษ์ สุขิโต ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นายอภินันท์ รุ่งแสง ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
นางฐิตาภรณ์ บัวไข ครู ร.ร.วดัสระก าแพงใหญ ่ กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
น.ส.จิรภิญญา จ าปาทอง ครู ร.ร.โพธิศึกษา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
นายพรชัย กรวยทอง ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     

๒) การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 

 
พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส ครู ร.ร.วสิุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
น.ส.อัญชลี สาเสนา ครู ร.ร.ศรีปริยัติคณุศึกษา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาที รอง ผอ.ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
นายรุ่งโรจน์ สาวงค ์ ครู ร.ร.วดัชัยภูมิวนาราม กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นางนภาภรณ์ ปิดตาระเต ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายศุภชัย แก้วรัมย ์ ครู ร.ร.วดัท่าสว่างวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
พระปลดัมงคล สิริมงฺคลเมธ ี ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
นายชยางกูร  สุวอ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
พระสุบิน เกษรบัว ครู ร.ร.บาลสีาธิตวัดศาลาลอยสุรนิทร์ กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.รตันา โสฬส ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม แผนกสามัญศึกษา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     

 
๓) การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) 

  
 

พระสมบูรณ์ ชินว โส ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นางร าไพ เรือนใหม ่ ครู ร.ร.วสิุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.พิสมยั โชติศร ี ครู ร.ร.ประจักษ์วิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
พระมหานันทพงษ์ ญาณกวี ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.จามจุรี โสมะม ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายรณภณ จันผะกา ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
น.ส.ชัญญานุช ดวนใหญ ่ ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
พระครูสังฆรักษ์เอกพันธ ์วรธมฺมญฺญ ู รอง ผอ.ร.ร.บาลสีาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร ์ กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     

 
๔) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย 

  
 

พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโส ครู ร.ร.วสิุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นายวิเชียร ชาญชาต ิ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวดับึงกิตตวิิทยา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.ชนิสรา เจรญิร่าง ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.สันทนา โกมารทัต ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นางแก้วกาญจน์ ภูมิทวีโชค ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
น.ส.สุชาดา โกยรมัย ์ ครู ร.ร.วดัท่าสว่างวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
น.ส.นพมาศ สุขสงวน ครู ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 



~ ๗ ~ 
 

 
น.ส.ภัคิน ี เหล่าเลิศ ครู ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
น.ส.พิมพร สายจันทร ์ ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.วันดี ขวัญใจ ครู ร.ร.โพธิศึกษา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     

๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ 

  
 

นายศักการะ เชียรรมัย ์ ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นายมงคล เวทไธสง ครู ร.ร.ศรีปริยัติคณุศึกษา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.บังอร จ าปาทอง ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.สุพัชรี นาลุ่ม ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.กัญชัญส์ชญาญ์ ปลงรัมย ์ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นางอรนันท์ รอสูงเนิน ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
น.ส.วนิดา โวหาร ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ภัทรา  แก้วกรอง ครู ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นางสุววรรณ แพงมาก ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
พระมหาประเสริฐ ปารคุโณ ครู ร.ร.วดัจอมพระ กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  
 

นางร าไพ  เรือนใหม ่ ครู ร.ร.วสิุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
น.ส.สายไหม กิ่งแก้ว ครู ร.ร.สัทธรรมวิทยา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.พรทิพย์ ค าชนะชัย ครู ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.สาโรช คากลาง ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.วราภร  รูปโฉม ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายปิยะพงศ์ บุญครอง ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นางเพชร พรหมพา ครู ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย ์ กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ภานดิา  ดวนใหญ ่ ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นายจิรธรรม ห่อทอง ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.ชมภู นึกมั่น ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
 

๑) การแข่งขันวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี,โท,เอก 
  

 
นายสุรตัน์ นาศร ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมฯวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ น.ธ.ตร ี นครราชสมีา 

 
พระด ารัส เทวธมโฺม ครู ร.ร.ดอนหวายพิทยา กรรมการ น.ธ.โท นครราชสมีา 

 
พระมหาวรวุฒิ วรวุฑฺโฒ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ.ปากช่อง กรรมการ น.ธ.เอก นครราชสมีา 

 
พระอธิการสมคิด กิตตฺิญาโณ ผอ.ร.ร.วัดป่าหนองดินด าวิทยาลยั กรรมการ น.ธ.ตร ี ชัยภูม ิ

 
นายสุทธิศักดิ์ ประภาสพงษ์ ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ น.ธ.โท ชัยภูม ิ

 
นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญ ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ น.ธ.เอก ชัยภูม ิ



~ ๘ ~ 
 

 
พระแจ่ม วิสุทธสีโล ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ น.ธ.ตร ี บุรีรัมย ์

 
นายภูริวัฑฒน์ สินกระสัง ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ น.ธ.โท บุรีรัมย ์

 
นายด ารงชัย จะค ารัมย ์ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ น.ธ.เอก บุรีรัมย ์

 
นายวัฒนา เกษศิร ิ ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ น.ธ.ตร ี ศรีสะเกษ 

 
พระครสูุตกลัยาณคุณ ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ น.ธ.โท ศรีสะเกษ 

 
พระกิตติชัย พิมพ์ทอง ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ น.ธ.เอก ศรีสะเกษ 

 
นายสุรยิา จารึกด ี ครู ร.ร.บาลสีาธิตวัดศาลาลอยสุรนิทร์ กรรมการ น.ธ.ตร ี สุรินทร ์

 
นายยศพล ไตรรัตน ์ ครู ร.ร.พระปริยัติพันษีวิทยา กรรมการ น.ธ.โท สุรินทร ์

 
พระมหาสถิต สุธรีญาโณ ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ น.ธ.เอก สุรินทร ์

     

 
๒) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  
 

พระครูวินัยธรวรวุฒิ วรวุฑฺฒิเมธ ี ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
พระอะพิชิต จิรวฑฺฒโน ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.สริิญาวรรณ รู้เก็บ ครู ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
พระพิสิษฐ์ มหาวโีร ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นายนพเก้า สุขจันทร ์ ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายปาฐิกานต์ ภมูิทวีโชค ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
พระปลดับรรจง  ธีรปญฺโ  ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
นายสุวันชัย  จันทร์เพ็ง ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นายจิม แพงมาก ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.กัณฐมณี บญุม ี ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

          

 
๓) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (ธรรม พุทธประวัติ วินัย) 

 
นายสมพร จ าพิมาย ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นายประจักษ ์ขันอาสา ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
พระใบฎีกาอดลุย์ ฐิตปญโฺญ ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.อัญชลีพร หาญแท้ ครู ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
พระพันธ์ศักดิ์ เขมจติฺโต ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
น.ส.ศรีนวล กึนรัมย ์ ครู ร.ร.วดัท่าสว่างวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
พระสมุห์วชิรปัญญา  วชิร าโณ ครู ร.ร.ปรางค์กู่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นางกรรณิกา พวงจันทร ์ ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
นายวิทยา มูลทอง ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

  
 

๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  

 
พระปลดัทัศพงษ์ ทสฺสนีโย ครู ร.ร.บูรพาวิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นายศักการะ เชียรรมัย ์ ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 



~ ๙ ~ 
 

 
น.ส.บังออน ค าสาวงษ์ ครู ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
นายกิตติเชษฐ์ สวสัดิ์ธนาสกุล ครู ร.ร.วดัชัยภูมิวนาราม กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นายสมพงษ์ โกรมัย ์ ครู ร.ร.วดัท่าสว่างวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
พระปลดัศุภชัย สุนฺทโร ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
น.ส.อนงค์นิจ ฝังนิล ครู ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
พระพัลลภ พลภทฺโท ครู ร.ร.วดัสระก าแพงใหญ ่ กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
น.ส.สาวติรี งามทรัพย ์ ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
นางนก  อินทบิน ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     
๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

   
 

๑) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ ม.ต้น),(สีโปสเตอร์ ม.ปลาย) 

 
นายสมพร ไพกระโทก ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู ่ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา อ.ปากช่อง กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
พระมหาวรีะพล สุทฺธิจาร ี ครู ร.ร.วดักลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.สริิพันธุ์ กุลแก้ว ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.แพรวพรรณ เสนาวิเศษ ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายอรรคเดช คงล ี ครู ร.ร.ปริยตัิธีรวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นายเชษฐา บุญเฮ้า ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ธิดาพร  ค าศร ี ครู ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นายสมพงษ์ ศรีโพธ์ิลา ครู ร.ร.ปริยตัิโกศลวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
นายธรรมรงค์ แก้วม ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     

 
๒) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ 

 
นายไกรสร แสนพล ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
พระปลดัทัศพงษ์ ทสฺสนีโย ครู ร.ร.บูรพาวิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
น.ส.รุ่งนภา สอนน า ครู ร.ร.ประจักษ์วิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
นายฐานกรณ์ ก้อนค าใหญ ่ ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
น.ส.ภญิญาพัชญ์ อุดมแก้ว ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
น.ส.ออนสุดา สร้อยเสน ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นายจันทร์มณี เขียวหอม ครู ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย ์ กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ชุดานันท ์ ธรรมโลก ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นายสมเกิด นามโคตร ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
พระชยุต ชยากโร ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  
 

๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพ 
  

 
น.ส.อัญชลี สาเสนา ครู ร.ร.ศรีปริยัติคณุศึกษา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
น.ส.อุไรวรรณ จันทรส์ระน้อย ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมปักธงชัยวทิยา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 



~ ๑๐ ~ 
 

 
น.ส.รตันา ตระกูลศร ี ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
นายบัณฑติ จูงตระกูลรตัน ์ รอง ผอ.ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นายสันติ กิ่งแก้ว ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
พระณฐวรรธน์ ปิยธีโร ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
น.ส.สายชล หอมจติร ครู ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
นายชวากรณ ์ ชนกเนตร ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ภณสา วิเศษเสาร ์ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม (แผนกสามัญศึกษา) กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.ศาสินี ผ่องศร ี ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     

๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  

 
๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ 

  
 

น.ส.รุ่งนภา เกิดกลา้ ครู ร.ร.ปริยตัิสามัญนครราชสมีา กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
พระมหาสุรกานต์ เตชปญโฺญ ครู ร.ร.บูรพาวิทยานสุรณ ์ กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
นางทองช่วย แวงค า ครู ร.ร.วดัชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
น.ส.รตันา ศรสีุวรรณ ครู ร.ร.วดัป่าหนองดินด าวิทยาลัย กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นายเพทาย พิทักษ์สงฆ ์ ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
น.ส.ฤทัยรตัน์ มุ่งด ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
นายสมหมาย  เชื้อแม่น ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
น.ส.ภคกลุ แก้วน้อย ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
นายยอดชาย แสงงาม ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
น.ส.วีราภรณ์ อุทัยรัมย ์ ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

     
     

 
๒) การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี 

  
 

พระอะพิชิต จิรวฑฺฒโน ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ ม.ต้น นครราชสมีา 

 
พระอธิการท้วม ปิยาจาโร ครู ร.ร.สัทธรรมวิทยา กรรมการ ม.ปลาย นครราชสมีา 

 
พระมหาทัศพงษ์ ชยเมธ ี ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ต้น ชัยภูม ิ

 
พระมหาสมชาย ปญญฺาวชิโร ครู ร.ร.วดัชัยภูมิวนาราม กรรมการ ม.ปลาย ชัยภูม ิ

 
นายแสน อ าพรรมัย ์ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมตลาดชัยวทิยา กรรมการ ม.ต้น บุรีรัมย ์

 
นายยุทธพิชัย บัวหอม ครู ร.ร.วดัท่าสว่างวิทยา กรรมการ ม.ปลาย บุรีรัมย ์

 
พระมหาสัญญา  สญฺ โม ครู ร.ร.กันทรลักษ์ธรรมวิทย ์ กรรมการ ม.ต้น ศรีสะเกษ 

 
พระมหาปฐวี ปภสสฺโร ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ ม.ปลาย ศรีสะเกษ 

 
พระมหาสุรเดช สุทฺธิเมธ ี ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ ม.ต้น สุรินทร ์

 
พระมหาบรรจง ตสิรโณ ครู ร.ร.ปริยตัิคุณรสวิทยา กรรมการ ม.ปลาย สุรินทร ์

คณะกรรมการก ากับห้องสอบ มีหน้าที่ ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการก ากับห้องสอบ ณ จุดแข่งขัน 
2. เมื่อด าเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บรวบรวมค าตอบและข้อสอบน าส่งคณะกรรมการกองงานฯ 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 



~ ๑๑ ~ 
 

คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน 
   พระครูวรปัญญาคม ดร.  ประธานกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา           ประธานที่ปรึกษา 

พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร. ประธานกลุ่มจังหวัดชัยภูมิ           ประธานที่ปรึกษา 
พระครูสิริปริยัตยาภิรม ดร. ประธานกลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์          ประธานที่ปรึกษา 
พระมหามนูญ จิตฺตนายโก  ประธานกลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ          ประธานที่ปรึกษา 
พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี  ประธานกลุ่มจังหวัดสุรินทร์           ประธานที่ปรึกษา 

          พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการประธานเขตฯ                      ประธานกรรมการ 
นายทองสา สิงห์ค า  รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา       รองประธานกรรมการ 
นายประทวน ประคองสุข  ครูโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา  กรรมการ 
พระสมบูรณ์ ชินว โส  ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา  กรรมการ 
นายสุรัตน์ นาศรี   รอง ผอ.ร.ร.พระปริยัติธรรมฯวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ 
นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษา อ.ปากช่อง  กรรมการ 
พระครูประภาตธรรมโกศล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา  กรรมการ 
นายกิตติพงษ์ แสงทอง  รอง ผอ.ร.ร.พุทธธรรมวิทยา   กรรมการ 
น.ส.รุ่งนภา สอนน า  ครูโรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์   กรรมการ 
น.ส.บังอร จ าปาทอง   ครูโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา   กรรมการ 
นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์   รอง ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)  กรรมการ 
น.ส.รัตนา ศรีสุวรรณ  ครูโรงเรียนวัดป่าหนองดินด าวิทยาลัย  กรรมการ 
นายพิเชษ ขุนแก้วเมือง  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
นายอรรคเดช คงลี  ครูโรงเรียนปริยัติธีรวิทยา    กรรมการ 
น.ส.ภิญญาพัชร์ อุดมแก้ว  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ 
นายปิยะพงศ์ บุญครอง  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา  กรรมการ 
นายด ารงชัย จะค ารัมย์  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ 
น.ส.ชุดานันท์ ธรรมโลก  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา  กรรมการ 
นายเชษฐา บุญเฮ้า  ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา    กรรมการ 
น.ส.ภานิดา ดวนใหญ ่  ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา    กรรมการ 
น.ส.จิรภิญญา จ าปาทอง  ครูโรงเรียนโพธิศึกษา    กรรมการ 
นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา  ครูโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา   กรรมการ 
พระมานะ ปิยภาณี  ครูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์  กรรมการ 
พระสมหวัง สิริมงฺคโล  ครูโรงเรียนวัดจอมพระ    กรรมการ 
พระมหาสุรเดช สุทฺธิเมธี  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา  กรรมการ 
นางสุวรรณ์ แพงมาก  ครูโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา   กรรมการ 
น.ส.รัตนา โสฬส   ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรมวัดโพธาราม(แผนกสามญัศึกษา) กรรมการ 
 

 
     คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน 

 
     พระมหาธีรพงศ์ วชิรญาโณ ครู ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ ม.ต้น  

 
     พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณ ครู ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ปลาย  

 
     นายวรณัฎฐ ์จ าปาทอง ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     พระครูชัยกิจจานุกูล ครู ร.ร.ประจักษ์วิทยานุสรณ์ กรรมการ ม.ปลาย  



~ ๑๒ ~ 
 

 
     นายสมพงษ์ เต็นรัมย์ ครู ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี ครู ร.ร.วัดสระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
     นายสุคิด ไชยสนาม ครู ร.ร.โพธิ์ศรีวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     นายเมืองมนต์ สิงห์กลาง ครู ร.ร.ศรีเกษตรวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
     พระมหาสถิต สุธีรญาโณ ครู ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     พระสมรัก ญาณธีโร รอง ผอ.ร.ร.ปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
     คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย 

 
 

 
     พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต ครู ร.ร.ศรีปริยัติคุณศึกษา กรรมการ ม.ต้น  

 
     นายสมพร จ าพิมาย ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมฯวัดตะกุดเครือปลอก กรรมการ ม.ปลาย  

 
     พระมหานันทพงษ์ ญาณกวี ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     นายวานิชย ์ชาตะ ครู ร.ร.วัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง) กรรมการ ม.ปลาย  

 
     น.ส.จันทนา ดวงนิล ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ ม.ต้น  

 
     นายวิสันต์ นามวงษ ์ ครู ร.ร.สระมะค่าวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
     นายสุริยัน กุลเดช ครู ร.ร.ดวนใหญ่วิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
     น.ส.อัญชลี บุตรเพชร ครู ร.ร.วัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ ม.ปลาย  

 
     พระครูรัตนกิจจาภิวัฒน์ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ ม.ต้น  

 
     นายอาทิตย์ พุทธานุ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ ม.ปลาย  

 
    คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ 

 
 

 
    พระภาณุวัฒน์ ปญฺญาวโร ครู ร.ร.วิสุทธิพรตพิทยาคม กรรมการ ม.ต้น  

 
    นายสวน บุญหว่าน ครู ร.ร.ปริยัติสามัญนครราชสีมา กรรมการ ม.ปลาย  

 
    น.ส.ลัดดาพร สิงห์ซอม ครู ร.ร.วัดกลางเมืองเก่าวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
    นายวนิชย ์หาดชัยภูม ิ ครู ร.ร.พุทธธรรมวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
    น.ส.เอมอร รัศมีรัถยาธรรม ครู ร.ร.ปริยัติธีรวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
    พระปลัดศรายุทธ ธีรปญฺโญ ครู ร.ร.พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ ม.ปลาย  

 
    นายสุรศักดิ์ สุขเอิบ ครู ร.ร.วัดสระก าแพงใหญ่ กรรมการ ม.ต้น  

 
    น.ส.สายชล หอมจิตร ครู ร.ร.ด ารงธรรมศาสนวิชชาลัย กรรมการ ม.ปลาย  

 
    น.ส.ณัฐนภัสสร ์ประเมินชัย ครู ร.ร.ปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ ม.ต้น  

 
    พระสุบิน ขนตฺิโสภโณ ครู ร.ร.บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ กรรมการ ม.ปลาย  

         คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน มีหน้าที่ ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจข้อสอบ ตัดสินการแข่งขันทุกกิจกรรมอย่างโปร่งใส และยุติธรรม 
2. หากมีข้อโต้แย้งหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ตัดสินไม่ได้ให้ประธานกลุ่มจังหวัดพิจารณาถือว่าเป็นที่สุด 
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
4. ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
 

คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน 
1. นายภัทรพล ค ากมล  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑       ประธานกรรมการ 
2. พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญ  รอง ผอ.ร.ร.วัดสระก าแพงใหญ่    รองประธานกรรมการ 



~ ๑๓ ~ 
 

3. พระบุญทัน ธมฺมธาตา  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา   รองประธานกรรมการ 
4. นายอัครวัฒน์ ขันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการ 
5. น.ส.จิตติรัตน์ แสนกล้า  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑     กรรมการ 
6. น.ส.สชุาดา โกยรัมย์  ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา   กรรมการ 
7. นายนพฤทธิ์ ทองละมุล  รอง ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา   กรรมการ 
8. นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว  ครูโรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ่          กรรมการ 
9. นายธีรภัทร์ แก้วกระจ่าง   นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑        กรรมการ 
10. นายมงคล นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน มีหน้าที่ ดังนี้  
1. ตรวจสอบความถูกต้อง กรอกคะแนน บันทึกผลคะแนน ลงในเว็บไซต์ทุกกิจกรรม 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย     

 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 
 

ลงชื่อ 
( พระครูปริยัติกิจธ ารง ) 

ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11 


