คาสั่งกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มเบญจภาคี)
ที่ ๐๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
****************
กลุ่มเบญจภาคี กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑
ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ เรียน จานวน ๕ กลุ่ม ๒๐๙
โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๙–๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ ตาบลเฉนียง
อาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย
๑) เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
๒) เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
๓) เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
๔) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
5) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
6) พระครูสิริธรรมนิเทศ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7
7) พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8
8) พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9
9) พระครูสุวรรณสุรานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
7) ผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกโรง
8) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
9) รองผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
10) ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา
11) ผู้อานวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
[๑]

2. คณะกรรมการอุปถัมภ์ ประกอบด้วย
๑. พระศรีวิสุทธิคุณ
2. นายพนม ศรศิลป์
3. นายบุญเลิศ โสภา
4. พระครูปริยัติกิจธารง
5. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
6. พระครูปริยัติรัตนวิชัย
7. พระครูวรปัญญาคม
8. พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต
9. พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโม
10. พระอุดร ฐานรโต
11. พระมหาสาคร จิรวฑฺฒโน
12. พระชาตรี ปิยธมฺโม
13. พระครูสิริปัญญาพิมล
14. พระมหาทองสุข เตชปญฺโญ
15. พระเมธีสุตาภรณ์
16. พระครูปริยัติกิจจากร
17. พระครูศรีปริยัติพิมล
18. พระครูสุตธีรธรรม
19. พระครูสุตชัยคุณ
20. พระครูวรเจติยาภิรักษ์
21. พระประยัติกิจวิธาน
22. พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี
23. พระมงคลสุตกิจ
24. พระครูสิริปริยัตยาภิรม
25. พระมหานิรัญ ชิตมาโร
26. พระสมุห์สมพร รตนรสี
27. พระมหาสายัญ ถิรปญฺโญ
28. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี
29. พระเวชน์ อาภสฺสรปญฺโญ
30. พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร
31. พระมหากังวาล โฆสโก
32. พระมหาพิพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ
33. พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
34. พระครูใบฎีการันยา อนุตตฺ โร
35. พระครูเมธีกิตติสาร
36. พระครูปัญญาธุราทร
37. พระครูปลัดบุญเชิด รตนเมธี
38. พระครูวัฒนานุกลู ธารง

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา
ประธานกลุ่มที่ 11

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกลุ่มที่ 11
กรรมการ
รองประธานกลุ่มที่ 11
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนสัทธรรมวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนประชานิมิตวิจยั ศึกษา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนศรีปริยตั ิคุณศึกษา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมปักธงชัยวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อาเภอปากช่อง
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์
กรรมการ
รก.ผอ.โรงเรียนวัดป่าหนองดินดาวิทยาลัย กรรมการ
รก.ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมตลาดชัยวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมเย้ยปราสาทวิทยา กรรมการ
ผอ.โรงเรียนสระมะค่าวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนดารงธรรมศาสนวิชชาลัย
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา กรรมการ
ผอ.โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมเกียรติแก้ววิทยา กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดประชานิมติ รโสภิตธรรมภาณ กรรมการ
ผอ.โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมวัดจอมพระ
กรรมการ
[๒]

39. พระทองเพียร ปญฺญาธโร
40. พระศรีวิสุทธิคุณ
41. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
42. พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
43. พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
44. พระครูปัญญาสิริวิมล

ผอ.โรงเรียนโพธิศึกษา
ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
ผอ.โรงเรียนปริยัติคณ
ุ รสวิทยา
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมพันษีวิทยา
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมวัดโพธาราม

45. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี

ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา

มีหน้าที่ ให้ความอุปถัมภ์การดาเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจาปีการศึกษา ๒๕๕9 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
3. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑) พระครูสุวรรณสรานุกิจ
ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 10
ประธานที่ปรึกษากรรมการ
๒) พระครูปริยัติกิจธารง
ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 11
ประธานกรรมการ
๓) พระครูปริยัติวีราภรณ์
ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 9
รองประธานกรรมการ
๔) พระมหามนูญ จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มที่ 11
กรรมการ
5) พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานกลุ่มที่ 11
กรรมการ
6) พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการกลุ่มที่ 11
กรรมการ
7) ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ทุกโรง
กรรมการ
8) นายเพทาย สดทรงศิลป์
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ
9) นายบัญชายุทธ นาคมุจลินทร์ ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา กรรมการ
10) นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ
11) นายสาราญ ราชบัณฑิต ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการ
12) นายสุริยันต์ สาระบุตร
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการ
13) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรรมการ
๑4) นายพัฒนพล คากมล
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑5) นายชินภัทร พิมลา
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ๑. อานวยการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ ตัดสินใจแก้ปัญหา
๒. ให้คาปรึกษาในการดาเนินงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑) พระครูปริยัติกิจธารง
ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑๑
ประธานกรรมการ
๒) พระมหามนูญ จิตฺตินายโก รองประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑๑
รองประธานกรรมการ
3) พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ 11
รองประธานกรรมการ
๓) พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการกลุ่มโรงเรียน กลุ่มที่ ๑๑
กรรมการ
๔) พระครูปัญญาสิริวิมล
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
[๓]

5) พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
6) พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัตโิ กศลวิทยา
กรรมการ
7) พระสุชาติ ปุญฺญนาโค
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
8) พระครูปริยัติปัญโญภาส
ผอ.โรงเรียนโพธิศึกษา
กรรมการ
9) พระครูวัฒนานุกูลธารง
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ
กรรมการ
10) พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
11) รองผู้อานวยการ/ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ ทุกรูป/ท่าน
กรรมการ
12) ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดสุรินทร์ ทุกรูป
กรรมการ
13) นายพัฒนพล คากมล
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการ
14) นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการ
15) นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการ
16) นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
17) นางจิตติรัตน์ นุชนารถ
นักวิชาการศาสนศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑.จัดทากาหนดการเกี่ยวกับพิธีเปิด คากล่าวรายงาน คากล่าวเปิด
๒.จัดพิธีเปิดงาน จัดชุดกากับดูแลเวทีกลางให้เกิดความเรียบร้อย
๓.จัดเตรียมพิธีกร ประสานพิธีกร นาเสนอพิธีเปิดตามลาดับ
๔.จัดสถานที่ ประดับตกแต่งเวทีกลาง
๕.วางแผนงานการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ให้เป็นด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์
๖.ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้เข้าแข่งขัน และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.จัดเตรียมอาคารสถานที่สาหรับกิจกรรมแข่งขันวิชาการ
๙.เตรียมรางวัล และของที่ระลึก
๑๐.จัดทาเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศ
๑๑.ประสานงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
๑๒.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย
๓.๑ คณะกรรมการประสานงาน การแข่งขันทักษะวิชาการประเภททักษะ/การตอบปัญหาวิชาการ
วันที่ 9-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑) นายประจักษ์ ขันอาสา
ประธานครูโรงเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดนครราชสีมา
2) นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์ ประธานครูโรงเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดชัยภูมิ
3) นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ประธานครูโรงเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดบุรีรัมย์
[๔]

4) นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา
5) นายทัศนวิทย์ สิทธิโท

ประธานครูโรงเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดสุรินทร์
ประธานครูโรงเรียนปริยัติพระปริยัติธรรมฯ จังหวัดศรีสะเกษ

มีหน้าที่
๑.วางแผน รับรอง อานวยความสะดวก ประสานงาน ระหว่างกรรมการตัดสิน และกรรมการอานวยการ ณ จุดแข่งขัน
๒.เป็นกรรมการประสานงาน ในวันที่ 9-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑6.๐๐ น.
๓.รับข้อสอบจากกรรมการอานวยการ ไปส่งให้กรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน
๔. ดูแล และอานวยความสะดวกแก่กรรมการตัดสิน
๕. หลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน นากรรมการตัดสิน และเอกสารการแข่งขัน ไปส่งที่กองอานวยการ
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
รองประธานกลุ่มที่ 11
ประธานกรรมการ
2. พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานกลุ่มที่ 11
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ กลุ่มที่ 11
3. พระมหาสันติภาพ โชติปญโญ
กรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยตั ิธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
4. พระครูปัญญาสิริวิมล
5. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณวิทยา
กรรมการ
6. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี
ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
7. นายคม พวงยะ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7
กรรมการ
8. นายประจักษ์ ขันอาสา
ประธานครูจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
9. นายบัญฑิต จูงตระกูลรัตน์
ประธานครูจังหวัดชัยภูมิ
กรรมการ
10. นายสมพงษ์ เต็นรัมย์
ประธานครูจังหวัดบุรีรัมย์
กรรมการ
11. นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลา
ประธานครูจังหวัดสุรินทร์
กรรมการ
12. นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
ประธานครูจังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
13. นายพัฒนพล คากมล
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
กรรมการ
14. นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
กรรมากร
15. นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
กรรมการ
16. นายทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
กรรมการ
17. นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
18. นางจิตติรัตน์ นุชนารถ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
ให้มอี านาจและหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนกิจกรรมขั้นตอนพิธีเปิด-ปิด และลาดับพิธีการต่างๆ
2. จัดทาคากล่าวรายงานพิธีเปิด-พิธีปิด / คากล่าวเปิด – ปิดงาน
3. ดาเนินการตามกาหนดการ ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. จัดเรียงลาดับโล่รางวัล/เกียรติบัตรให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเริ่มพิธีการ
5. อื่นๆ

[๕]

7. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
1. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
2. พระครูปริยัติรัตนวิชัย
3. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
5. พระบุญทัน ธมฺมธาตา
6. พระครูสิริธีรญาณ
7. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
8. พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต
9. นายพิศาล ยืนยง
10. นายพนม เนินแก้ว
๑1. นายถาวร สามารถ
12. นายบุญธรรม หวังสุดดี
๑3. นายสัมฤทธิ์ บุญเลิศ
14. นายบุญมี มีแก้ว
15. นายศุภภัทร อยู่ยอด

รอง รองประธานกลุ่มที่ 11
รองประธานกรรมการ
รอ รองประธานกลุ่มที่ 11
รองประธานกรรมการ
ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ กรรมการ
เลขานุการกลุ่มที่ 11
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
ก กรรมการ
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กกกรรมากรและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่
1. จัดเตรียมอาหาร/น้าดื่ม/น้าปานะ/และถวายต้อนรับพระมหาเถระ /ผู้บริหาร ครูอาจารย์
คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. อื่นๆ
8. คณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
๑. พระครูวัฒนานุกูลธารง
ผอ.โรงเรียนวัดจอมพระ
ประธานกรรมการ
๒. นายเปลี่ยน จินดาศรี
โรงเรียนวัดจอมพระ
รองประธานกรรมการ
๓. นายบาเพียร เงางาม
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการ
๔. นายเชิดฉัตร สมานมิตร
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการ
๕. นายไพโรจน์ ไกรสุข
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการ
6. นายสิทธิชัย แผ่นทอง
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวอรทัย ไกรเพชร
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้ดูแล กากับ รักษาความสงบเรียบร้อยภายในงาน และอานวยความสะดวกเรื่องงานจราจร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
๑. พระครูปริยัติปัญโญภาส
๒. พระทองเพียร ปญฺญาธโร
๓. นายบุญจันทร์ ทานักสุข
๔. นายสมชาย บุญครอง
๕. นายกิตตินันท์ จาปาทอง
6. นายจักรพงษ์ เจริญศิริ
7. นางสาววันดี ขวัญใจ

ผอ. โรงเรียนโพธิศึกษา
รองผอ. โรงเรียนโพธิศึกษา
โรงเรียนโพธิศึกษา
โรงเรียนโพธิศึกษา
โรงเรียนโพธิศึกษา
โรงเรียนโพธิศึกษา
โรงเรียนโพธิศึกษา
[๖]

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. นางสาวกัญญาณี เทพบุตรดี

โรงเรียนโพธิศึกษา

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้การดูแลอานวยความสะดวกในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดหาเวชภัณฑ์
10. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพวีดีโอ และถ่ายภาพนิ่ง
๑. พระมหาวิเชียร คุณธาโร
โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา
๒. นายสมพร ไพกระโทก
โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
3. นายอัครวัฒน์ ขันยา
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
4. นายชินภัทร์ พิมลา
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
5. นายพัฒนพล คากมล
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
6. นายมงคล นิยมเหมาะ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวีดีโอภายในงาน และทาการตัดต่อให้เรียบร้อย พร้อมจัดส่งให้โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑ ทุกโรง
11. คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง
๑. พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต
๒. พระมหาสถิต สุธีรญาโณ
๓. นายวรศักดิ์ บริบูรณ์
๔. คณะกรรมการนักเรียน
๕. นายพรชัย กรวยทอง

รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่
1. ประสานงานการติดตั้งเครื่องเสียงให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
2. ดูแลระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งานตามจุดต่างๆ ที่กาหนดไว้
3. อื่นๆ
๑2. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่พิธีเปิด/พิธีปิด/สถานที่ประกวดแข่งขัน/ห้องสอบ
๑. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี
ผอ.โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
รองประธานกรรมการ
๒. พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต
รอง ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา กรรมการ
๓. พระมหาบรรจง ติสรโณ
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๔. พระมหาพงษ์เทพ ภาวนาวิสุทฺโธ โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๕. พระสนอง ชุติปญฺโญ
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๖. พระฉัตรชัย ญาณวีโร
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๗. พระศักดิ์ชัย ธมฺมรสี
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๘. นายจิม แพงมาก
โรงเรียนปริยัติคุณรสววิทยา
กรรมการ
๙. คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
๑๐. คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
๑1. นายพรชัย กรวยทอง
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
12. นายวรศักดิ์ บริบูรณ์
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
[๗]

มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีเปิด/ปิด/สถานที่ประกวดแข่งขัน/ห้องสอบ/ ณ บริเวณ
ที่โครงการกาหนดไว้
2. จัดเตรียมและตกแต่งสถานที่สาหรับพระสงฆ์สามเณรฉันภัตตาหารเช้า-เพล/รับประทานอาหาร
ของคณะครูและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
3. จัดโต๊ะหมู่บูชา ธูป เทียน ให้เรียบร้อย
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เวที ประดับตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
5. อื่นๆ
๑3. คณะกรรมการอาหาร น้าดื่ม และโรงทาน
๑. พระเดชพระคุณ พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
ประธานที่ปรึกษา
2. พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ดร. ผู้จัดการโรงเรียนโพธิศึกษา
ประธานกรรมการ
3. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี ผอ.โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
รองประธานกรรมการ
4. พระครูปัญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
5. พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา กรรมการ
6. พระครูสิริธีรญาณ โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กรรมการ
7. พระครูสิริปริยัติธารง ผู้จัดการโรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการ
8. พระครูพิทักษ์สังฆกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
9. พระสุชาติ ปุญฺญนาโค ผอ. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
10. พระทองเพียร ปญฺญาธโร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ
กรรมการ
11. นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
12. นายวีระชัย แข่งขัน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
13. นายอัศวิน อุปรา
โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา กรรมการ
14. นายยศพล ไตรรัตน์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
15. นายยอดชาย แสงงาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
16. นายทรงฤทธิ์ ไหมทอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
17. นายจิรธรรม ห่อทอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
18.นายธนาพล อินัง
โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กรรมการ
19.นายนันทวรรธน์ สุขเมือง โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กรรมการ
20.นายสวิต เฉื่อยกลาง
โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กรรมการ
21.นายบัญญัติ เชี่ยวชาญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
22.นางสาวสว่างจิตร แก้วกล้า โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
23.นางสาวสุริษฎา แก้วงาม โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
24.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการ
25.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา
กรรมการ
26.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์
กรรมการ
27.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา
กรรมการ
28.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดโพธาราม
กรรมการ
29.คณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนวัดจอมพระ
กรรมการ
30. นายทองสา สิงห์คารองผอ. รอง ผอ. โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
[๘]

31. นางภัสราภา มั่นยืน
32. นางสุภาพร รัมพณีนิล

โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

1. จัดทาป้ายโรงทานและจัดสถานที่ตั้งโรงทานให้เรียบร้อย
2. จัดหาน้าดื่ม/น้าปานะให้เพียงพอต่อการต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงาน
3. จัดหาโต๊ะจีนและดาเนินการเตรียมอาหารขึ้นโต๊ะ วันละ ๑๐ ชุด (ถวายพระเถระ)
ก่อนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
4. จัดหาข้าวต้ม วันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕60 ให้เพียงพอต่อคณะกรรมการ
และนักเรียนทีม่ าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
5. จัดทาข้าวกล่องแจกให้นักเรียนและคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ
๑4. คณะกรรมการสถานที่พัก
๑. กลุ่มที่ 7 (ขอนแก่น หนองบัวลาภู เลย)
พักที่ วัดกลางสุรินทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๑.๑ นายพิศาล ยืนยง
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๑.๒ นายสวัสดิ์ รัศมี
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๒. กลุ่มที่ 8 (อุดร หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร)
พักที่ วัดศาลาลอย ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๒.๑ นายนันทวรรธน์ สุขเมือง ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๒.๒ นายสวิต เฉื่อยกลาง
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
3. กลุ่มที่ 9 (อุบล อานาจเจริญ ยโสธร มุดกาหาร)
พักที่ วัดบูรพา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๓.๑ นายบาเพียร เงางาม
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๓.๒ นายไพโรจน์ ไกรสุข
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๔. กลุ่มที่ 10 (ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม สกลนคร)
พักที่ วัดปริยัติคุณรสวิทยา... ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๔.๑ พระมหาพงษ์เทพ ภาวนาวิสุทฺโธ ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๔.๒ นายจิม แพงมาก
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๕. กลุ่มที่ 11 (ทุกจังหวัด) พักที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ
ตาบลเฉนียง อาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๕.๑ พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๕.๒ นายพนม เนินแก้ว
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
๕.3 นายบุญธรรม หวังสุดดี
ผู้ดูแลประสานงาน /อานวยความสะดวก
ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. ติดต่อประสานงาน/จัดเตรียมสถานที่พัก/ อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักจากจังหวัดต่างๆ
และนาคณะครูนักเรียนไปสถานที่พักให้ด้วยความเรียบร้อย
2. ขอความอุปถัมภ์น้าดื่มและข้าวต้ม เพื่อต้อนรับพระสงฆ์สามเณรและคณะครูผู้เข้าพัก
3. อื่นๆ
[๙]

๑5. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
๑. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
๒. นายสมาน แว่นแก้ว
๓. นายอภินนท์ ดาจง
๔. นางคัทรินทร์ วัฒนเนติกุล
5. นายจิรานุวัฒน์ นิยมวงศ์
6. นางลาไย จรเจริญ
7. นางสาวนภาภรณ์ รจพจน์
8. นายจิระวัฒน์ แก้วมะ
9. นายอัครวัฒน์ ขันยา
10. นายมงคล นิยมเหมาะ

เลขานุการกลุ่มที่ 11
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 7
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 8
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 9
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 9
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 10
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 10
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่ม 10
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ลงทะเบียน/ประดับตกแต่งให้สะอาดสวยงาม/ ดูแลอานวยความสะดวก
การลงทะเบียนของคณะกรรมการและนักเรียนผู้เข้าแข่งขันให้เรียบร้อย
๑6. คณะกรรมการการเงินและสิทธิประโยชน์
๑. พระครูปริยัติรัตนวิชัย
รองประธานกลุ่มที่ 11
๒. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการกลุ่มที่ 11
4. นางจิตติรัตน์ นุชนารถ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
5. นายทองสา สิงห์คา
รอง ผอ. โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา
ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการให้พร้อมและเพียงพอ
2. รับบริจาคเงินจากโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
3. จัดทาบัญชีและสรุปรายรับ-รายจ่ายให้ถูกต้องเรียบร้อย
4. อื่นๆ
17. คณะกรรมการกองกลาง
๑. พระมหามนูญ จิตฺตนายโก
๒. พระครูปริยัติรัตนวิชัย
3. พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต
4. นายคมสันต์ บุญจันทร์
5. นายชัยยงค์ ช่วยจันทร์
6. นายพิพัฒน์ หอมฮด
7. นายคาใส พิมเสน
8. นายพัฒนชัย ประภาพันธ์
9. นายธีรกุล ดาลุน
10. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
11. นายพัฒนพล คากมล
12. นายอัครวัฒน์ ขันยา
13. นายมงคล นิยมเหมาะ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รองประธานกลุ่มที่ 11
ประธานกรรมการ
รองประธานกลุ่มที่ 11
รองประธานกรรมการ
ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 10
กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7
กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 7
กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8
กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 8
กรรมการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 9
กรรมการ
เลขานุการกลุ่มที่ 11
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
[๑๐]

ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. ให้คาปรึกษา แนะนาและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประเภทต่างๆ
2. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18. คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
๑. พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ
๒. นายพัฒนพล คากมล
3. นายอัครวัฒน์ ขันยา
4. นายชินภัทร์ พิมลา
5. นายจิราภิวฒ
ั น์ บุญตัว
6. นายนพฤทธิ์ ทองละมุล
7. นายทัศนวิทย์ สิทธิโท
8. นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าหา
9. นายมงคล นิยมเหมาะ

เลขานุการกลุ่มที่ 11
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11
โรงเรียนวัดสระกาแพงใหญ่
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา
โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์
นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้
1. บันทึกผลคะแนนการแข่งขันกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. อื่นๆ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งทุกรูป/ท่าน ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อความ
เจริญรุ่งเรือง ความสมัครสมานสามัคคี และมั่นคงของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
ทุกจังหวัด ตลอดถึงเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

(พระครูปริยัติกิจธารง)
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๑
ประธานคณะกรรมการอานวยการจัดงาน ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

[๑๑]

