
 
ประกาศสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 
            เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕   

 

ด้วยสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กำหนดจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๕๐ รูป/คน 

 ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑. พระราชวัชราภรณ์    ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ  ท่ีปรึกษา 
๒. พระราชปริยัติสุนทร    รก.รองประธานกรรมการการศึกษาฯ   ท่ีปรึกษา 
๓. พระครูสุวรรณสรานุกิจ   รก.รองประธานกรรมการการศึกษาฯ   ท่ีปรึกษา 
๔. พระครูปริยัติกิจธำรง    รก.ผู้ช่วยประธานกรรมการการศึกษาฯ   ท่ีปรึกษา 
๕. พระครูสุนทรพิมลศีล    รก.ผู้ช่วยประธานกรรมการการศึกษาฯ   ท่ีปรึกษา 
๖. พระโสภณพุทธิธาดา    รก.ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง   ท่ีปรึกษา 
๗. พันตำรวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์  ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี        ท่ีปรึกษา 
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ      ท่ีปรึกษา 
๙. นางกณิกนันต์  ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ท่ีปรึกษา 
 
มีหน้าที่ 

กำหนดนโยบาย ให้คำแนะนำ รวมทั้งควบคุมดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
/๒. คณะกรรมการ... 



๒ 
 

 
 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ(ดำเนินการ) 
๑. พระครูปริยัติวีราภรณ์   รก.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสิริวินัยบรรหาร   รก.ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  รองประธานกรรมการ 
๓. พระมหาวิจิตร  กลฺยาณจิตฺโต,ผศ.  รก.ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนฯ  กรรมการ 
๔. พระมหาธีร์รวีร์  ธีรวฑฺฒนเมธี,ดร.  รก.ผู้อำนวยการกองนิติการ   กรรมการ 
๕. พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.  รก.ผู้อำนวยการกองบริหารทะเบียนและวัดผล  กรรมการ 
๖. พระครูถาวรรัตนานุกิจ  รก.ผู้อำนวยการกองวชิาการและมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
๗. พระมงคลรัตน์  เส่ียมุ่ย  รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๓ กรรมการ 
๘. องพจนกรโกศล  รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๔  กรรมการ 
๙. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา                        กรรมการ 
๑๐. ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   กรรมการ 
๑๑. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโ   ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๒. พระมหาอินสอน  คุณวุฑฺโฒ  ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. พระมหาสมเกียรติ  สิริอรุโณ  ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. พระครูจักรธรรมนิวิฐ  เลขานุการประธานเขตการศึกษาฯ เขต ๓  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายคม  พวงยะ  เลขนุการ รก.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที่ 

๑. กำหนดกรอบนโยบายการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. กำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
๓. ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
๔. วางแผนการดำเนินงาน ควบคุม กำกับ ให้คำปรึกษา บริหาร จัดระบบ อำนวยการ ติดตามการ 

          ดำเนินงาน ของโครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๕. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาทุกส่วนกิจกรรมดำเนินการได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ 
 ๑. องพจนกรโกศล รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๔   ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล        รองประธานกรรมการ 
          ๓. หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี สำนักงานพระพุทธมณฑล    กรรมการ 
          ๔. นางสาวรัฐจันทร์  ชัยชญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    กรรมการ 
 5. นายจักรเวทย์  เดชบุญ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    กรรมการ 

/1๑. นายสุรสิทธิ์...   



๓ 
 

 
 

 6. นายสุรสิทธิ์  โนภิวงค์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ    กรรมการ 
 7. นางสาววิริยาภรณ์  เซ็นคำพา  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   กรรมการ  

8. นายณัฏฐนันท์  วงษ์ประภารัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 9. นายธรรมนญู  พวงกันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑    กรรมการ 
 10. นายศุภโชค มณีโชติ  นักวิชาการศาสนา เขต ๒     กรรมการ 
 11. นายอำพล  โคตรพุ้ย  นักวิชาการศาสนา เขต 14    กรรมการ 
 12. นางสาวนิภาพร  อ่วมเจริญ นักวิชาการศาสนา เขต ๕       กรรมการ 
 13. นายเสกข์จิรา  วาสไปรยากาญจน์  นักวิชาการศาสนา เขต ๖   กรรมการ 
 14. นางสุปราณี  โพธิ์ประสิทธิ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๗    กรรมการ 
 15. นางสาวสุวรีย์  ทาสุวรรณ  นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
 16. นางสาวสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๙    กรรมการ 
 ๑๗. นายธีรกุล  ดาลุน  นักวิชาการศาสนา เขต ๙     กรรมการ 
 1๘. นายเกรียงศักดิ์  บุณยเพ็ญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 1๙. นายพิชญานนท์  จิระภัทธังกูร  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๒   กรรมการ 
 ๒๐. นายชำนาญศิลป์  ก้อนแสนไชย  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓   กรรมการ  
 2๑. นายอดิพงษ์  ชูบุญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๓               กรรมการ 
 ๒๒. นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๔   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓. นายตุลพงษ์  บุญคง  นักวิชาการศาสนา เขต ๔    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
๑. ดำเนินการและประสานงานในการจัดเตรียมสถานท่ีภายในหอประชุมพุทธมณฑลได้แก่การประดับตกแต่งสถานท่ี
การจัดทำป้ายและติดต้ังป้าย 
๒. ดำเนินการจัดเตรียมท่ีนั่งของประธานในพิธีเปิด ประธานในพิธีปิด ท่ีนั่งของพระเถรานุเถระ ผู้ติดตามผู้บริหาร  
ผู้เข้าประชุมและส่ือมวลชน 
๓. จัดเตรียมสถานท่ีฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร สถานท่ีฉันนำปะนะ/สถานท่ีบริการน้ำด่ืม  
๔. จัดเตรียมสถานท่ีรับรองพระมหาเถระและผู้บริหาร 
๕. จัดเตรียมสถานท่ีลงทะเบียนและท่ีทำการฝ่ายการเงิน  
๖. จัดเตรียมสถานท่ีพักภายในอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณวิชชาลัย 
๗. จัดเตรียมเครื่องเสียงไมโครโฟนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
๘. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยในการอำนวยการจราจรและจัดสถานท่ีจอดรถ 
๙. ภาระงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

๑. พระครูถาวรรัตนานุกิจ  รก.ผู้อำนวยการกองวชิาการและมาตรฐานการศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมงคลรัตน์  เส่ียมุ่ย  รก.ประธานเขตการศึกษาฯ เขต ๑๓      รองประธานกรรมการ 

/1๑. พระมหา...   



๔ 
 

 
 

 ๓. พระมหาอินสอน  คุณวุฑฺโฒ  ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการการศึกษาฯ  กรรมการ 
๔. นางสาวรัฐจันทร์  ชัยชญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    กรรมการ 

 ๕. นางสาวปริยกร  ใฝ่มะโนธรรม  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๖. นางสาววิริยาภรณ์  เซ็นคำพา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๗. นายอดิพงษ์  ชูบุญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๓     กรรมการ 
 ๘. นายลอย  แดงอิ่ม  นักวิชาการศาสนา เขต ๔     กรรมการ 
 ๙. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น นักวิชาการศาสนา เขต ๕    กรรมการ  
 ๑๐. นายประสงค์  วงค์ฟูฟาน  นักวิชาการศาสนา เขต ๕    กรรมการ 
 ๑๑. นายสมนึก  เครือวงศ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๖    กรรมการ 
 ๑๒. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
 ๑๓. นายคมสันต์  บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 ๑๔. นายบุญส่ง  ดวงมะโน นักวิชาการศาสนา เขต ๖    กรรมการ 
 ๑๕. นายชินภัทร์  พิมลา นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการ 

๑๖. นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ  นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
 ๑๗. นายจิรวัฒน์  แก้วมะ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐        กรรมการ 

๑๘. นายภัทรพล คำกมล  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑   กรรมการและเลขานุการ 
 1๙. นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล  นักวิชาการศาสนา เขต ๒                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 

๑. จัดทำคำกล่าวรายงาน 

๒. จัดทำเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดทำข้อมูลการบรรยาย 

๓. จัดทำแบบสอบถามเพื่อการอบรมพัฒนาศักยภาพพร้อมท้ังสรุปและรายงานผล 

๔. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดทำระบบสารสนเทศออกแบบสอบถาม/แบบประเมินโครงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพ 

๕. จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงานการประชุมพร้อมท้ัง

รายงานผลการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

๖. ออกแบบจัดทำเกียรติบัตร วุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๗. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๑. พระครูสิริวินัยบรรหาร  รก.ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่     รองประธานกรรมการ 
๓. นายชำนาญศิลป์  ก้อนแสนไชย  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓   กรรมการ 



๕ 
 

 
 

/๔. นายเสกข์จิรา...   
4. นายเสกข์จิรา  วาสไปรยากาญจน์  นักวิชาการศาสนา เขต ๖   กรรมการ 
๕. นายนพดล  ธิอินโต  นักวิชาการศาสนา เขต ๖     กรรมการ 
๖. นายอำพล  โคตรพุ้ย นักวิชาการศาสนา เขต ๑๔     กรรมการ 
๗. นายคม พวงยะ  นักวิชาการศาสนา  เขต ๗    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนา  เขต ๑๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

มีหน้าที่ 
๑. ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๒. ช้ีแจงทำความเข้าใจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ใหผู้้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างถูกต้อง  
๓. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
 ๑. พระครูปริยัติวีราภรณ์  เลขานุการประธานกรรมการการศึกษาฯ   ประธานกรรมการ 

๒. พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโ   ผู้ช่วยเลขานุการประธานฯ   รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกมลทิพย์  สุพร  นักวิชาการศาสนา เขต ๗    กรรมการ 

 ๔. นางลำใย  จรเจริญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐     กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภาภรณ์  รจพจน์  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐        กรรมการ 
 ๖. นางศิริพร  วงศ์ประเสริฐ  นักวิชาการศาสนา เขต ๖    กรรมการ 
 ๗. นางสาวชฬิตา  สว่างพิทักษ์ นักวิชาการศษสนา เขต ๘    กรรมการ 
 ๘. นางคัทรินทร์  วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนา เขต ๙                  กรรมการและเลขานุการ 
 ๙. นางสาวจิตติรัตน์  แสนกล้า  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นายไกรสร บุญศรี  นักวิชาการศาสนา  เขต ๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
๒. จะทำวันช้ีค่าพาหนะผู้เข้าประชุมพร้อมเอกสารการเงินท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. จัดทำบัญชีสรุปรายรับ – รายจ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ 
๔. ดูแลรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๕ . ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/๗.คณะกรรมการ... 



๖ 
 

 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
๑. พระโสภณพุทธิธาดา  รก.ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง   ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสิริวินัยบรรหาร  รก.ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายคมสันต์  บุญจันทร์ นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 ๔. นายสมาน  แว่นแก้ว นักวิชาการศาสนา เขต ๗     กรรมการ 
 ๕. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ นักวิชาการศาสนา เขต ๗     กรรมการ 

๖. นายพิชญานนท์  จิระภัทธังกูร  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๒   กรรมการ 
 ๗. นายชำนาญศิลป์  ก้อนแสนไชย นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓   กรรมการ 

๘. นายอภินนท์  ดาจง  นักวิชาการศาสนา  เขต ๘     กรรมการ 
๙. นายคม พวงยะ  นักวิชาการศาสนา  เขต ๗       กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนา  เขต ๑๑                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
๑. ดำเนินการ ควบคุม และกำกับให้การอบรมพัฒนาศักยภาพ เป็นไปตามกำหนดการและตาราง 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีพิธีกรต้ังแต่พิธีเปิดจนถึงพิธีปิด  
๓. ถวายความสะดวก /อำนวยความสะดวก พระเถระและวิทยากร 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดำเนินพิธีการให้เป็นไปตามลำดับข้ันตอน 
๕. จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชา พร้อมธูปเทียน แจกันดอกไม้และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต,ดร.  รก.ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนฯ  ประธานกรรมการ 

๒. ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   รองประธานกรรมการ 
๓. นายจักรเวทย์  เดชบุญ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    กรรมการ 
4. นายณัฏฐนันท์  วงษ์ประภารัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   กรรมการ 
5. นางสาวอรณัชชา  นันทจักร์  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓    กรรมการ 
6. นายศุภโชค มณีโชติ  นักวิชาการศาสนา เขต ๒     กรรมการ 

 7. นายอดิพงษ์  ชูบุญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๓     กรรมการ 
 8. นางสาวนิภาพร  อ่วมเจริญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๕        กรรมการ 
 9. นายเสกข์จิรา  วาสไปรยากาญจน์  นักวิชาการศาสนา เขต ๖   กรรมการ 
 10. นางสุปราณี  โพธิ์ประสิทธิ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๗    กรรมการ 
 ๑๑. นายธีระสิทธิ์  ดับร้อน  นักวิชาการ เขต ๖     กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวสุวรีย์  ทาสุวรรณ  นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๙    กรรมการ 

/๑๔.นายเกรียงศักดิ์... 



๗ 
 

 
 

 ๑๔. นายเกรียงศักดิ์  บุณยเพ็ญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 ๑๕. นายพิชญานนท์  จิระภัทธังกูร  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๒   กรรมการ 

๑๖. นายธรรมนญู  พวงกันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายสาวิตร  พุทธรักษา นักวิชาการศาสนา เขต ๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ปฏิบัติหน้าท่ีให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
๒. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
 ๑. พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.  รก.ผู้อำนวยการกองบริหารทะเบียนและวัดผล  ประธานกรรมการ 

๒. นายธรรมนญู  พวงกันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายเทพนิมิตร  กลับกลาย  นักวิชาการศาสนา เขต ๒    กรรมการ 
 ๔. นายอดิพงษ์  ชูบุญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๓     กรรมการ 
 ๕. นางสาววิชนีย์  บุญปล้อง  นักวิชาการศาสนา เขต ๔        กรรมการ 
 ๖. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนา เขต ๕        กรรมการ 
 ๗. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนา เขต ๕     กรรมการ 
 ๘. นางสาวสิญาธร  สุขแก้ว  นักวิชาการศาสนา เขต ๖    กรรมการ 
 ๙. นายศิระญัฐ  ศิริเมืองงาว  นักวิชาการศาสนา เขต ๖    กรรมการ 

๑๐. นายสมาน  แว่นแก้ว  นักวิชาการศาสนา เขต ๗    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสุวรีย์  ทาสุวรรณ  นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
          ๑๒. นางสาวสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๙    กรรมการ 
 ๑๓. นายเกรียงศักดิ์  บุณยเพ็ญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 ๑๔. นายมงคล  นิยมเหมาะ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการ 
 ๑๕. นายอัครวัฒน์  ขันยา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการ 
 ๑๖. นายจรูญ  การะเกษ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๒    กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวอรณัชชา  นันทจักร์  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘. นางสุปราณี  โพธิ์ประสิทธิ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๗    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

/มีหน้าท่ี... 

 



๘ 
 

 
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้เรียบร้อย 
๒. ปฏิบัติหน้าท่ีลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ให้ถูกต้อง  
๓. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๔. ภาระงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายภัตตาหารและน้ำปานะ 
 ๑. พระมหาธีรวีร์  ธีรวฑฒฺนเมธี ดร.  รก.ผู้อำนวยการกองนิติการ   ประธานกรรมการ 

๒. นายชำนาญศิลป์  ก้อนแสนไชย  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสาวิตร  พุทธรักษา นักวิชาการศาสนา  เขต 1              กรรมการ 
 4. นายตุลพงษ์  บุญคง นักวิชาการศาสนา เขต 4         กรรมการ 
 5. นายเกรียงศักดิ์  บุณยเพ็ญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 6. นายพิชญานนท์  จิระภัทธังกูร  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๒   กรรมการ 
 ๗. นายจิรานุวัฒน์  นิยมวงศ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๙       กรรมการ 
 ๘. นายธีรภัทร์  แก้วกระจ่าง  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๑    กรรมการ 

๙. นายธรรมนญู  พวงกันยา นักวิชาการศาสนา เขต 1    กรรมการ 
๑๐. นายศุภโชค  มณีโชติ นักวิชาการศาสนา เขต ๒     กรรมการ 
๑๑. นายอดิพงษ์  บุญชู นักวิชาการศาสนา  เขต ๓     กรรมการ 
๑๒. นางสาวนิภาพร  อ่วมเจริญ นักวิชาการศาสนา เขต ๕    กรรมการ 

          ๑๓. นางสาวสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๙    กรรมการ 
 ๑๔. นายเกรียงศักดิ์  บุณยเพ็ญ  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๐    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวสุวรีย์  ทาสุวรรณ  นักวิชาการศาสนา เขต ๘    กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวอรณัชชา  นันทจักร์  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓   กรรมการ 
 ๑๗. นางสุปราณี  โพธิ์ประสิทธิ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๗     กรรมการ 
 1๘. นายเสกข์จิรา  วาสไปรยากาญจน์  นักวิชาการศาสนา เขต ๖   กรรมการและเลขานุการ 

๑๙. นายไกรสร บุญศรี  นักวิชาการศาสนา  เขต ๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่   
๑. ประสานงานในการเตรียมสถานท่ีฉันภัตตาหารและน้ำปานะให้เพียงพอและเหมาะสม 
๒. กำหนดแบ่งโซนพื้นท่ีฉัน/รับประทานอาหาร และทำป้ายบอกใหชั้ดเจนพร้อมท้ังจัดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เพื่อประเคนภัตตาหาร 

๓. อำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมประชุมให้เข้าท่ีนั่งฉัน/ รับประทานอาหาร 

/๔. ประสานงาน... 



๙ 
 

 
 

 

๔. ประสานงานให้เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมอาหารและน้ำปานะให้ตรงเวลาและครบจำนวน 

๕. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๑๑. คณะกรรมการเคร่ืองเสียงและบันทึกภาพนิง่-วีดิโอ 
 ๑. องพจนกรโกศล  รก.ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ เขต ๑๔     ประธานกรรมการ 

๒. นายสุริยา  แสงอินตา  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๔    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายจักรพงษ์  ทิพสูงเนิน  นักวิชาการศาสนา  เขต ๑๔    กรรมการ 

๔. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ  นักวิชาการศาสนา เขต ๗     กรรมการ 
 ๕. นายกันต์ดนัยวัชร์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๓      กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นายทองพิณ  เมืองซอง  นักวิชาการศาสนา เขต ๑๔        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 
๑. ประสานงานติดต้ังเครื่องเสียงให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 
๒. บันทึกภาพนิ่ง-ภาพวีดิโอ-ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ ตลอดโครงการ 
จนเสร็จพิธี 
๓. ภาระงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ประสานความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ดังกล่าว 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ      

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   

  


