
 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม  แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๗ 
ท่ี ๑๐ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับเขตกำรศึกษำฯ 
 คร้ังที่ ๑๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
     ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ร่วมกับ ส ำนักเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต ๗   
จัดโครงกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร “มหกรรมคุณธรรม น ำกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน” ครั้งท่ี ๑๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ระดับเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรมฯ เขต ๗  เพื่อพัฒนำศักยภำพผู้เรียน จ ำนวน ๔๔ โรงเรียน ๓ จังหวัดประกอบด้วย 
จังหวัดขอนแก่น เลย และจังหวัดหนองบัวล ำภู ระหว่ำงวันท่ี 2 – ๓ เดือน เมษำยน  พุทธศักรำช ๒๕๖๔ ณ โรงเรียน      
วัดศิริบุญธรรมวิทยำ วัดศิริบุญธรรม และโรงเรียนบ้ำนกุดดินจ่ี ต ำบลกุดดินจ่ี อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
    ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำร            
จัดงำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับเขต ดังต่อไปนี้  
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 

๑) พระครูสิริธรรมนิเทศก์   รักษาการประธานเขตการศึกษาฯ เขต ๗      ประธานกรรมการ 
๒) พระราชปรีชามุนี,ดร.   รักษาการรองประธานเขตการศึกษาฯ เขต ๗     รองประธานกรรมการ 
๓) พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.  รักษาการรองประธานเขตการศึกษาฯ เขต ๗     รองประธานกรรมการ 
๔) พระครูปริยัติโชติการ   ประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดหนองบัวล าภู   กรรมการ 
๕) พระครูปริยัตยาทร    ประธานกรรมการบริหารจังหวัดเลย       กรรมการ 
๖) พระครูสุธีกิตติวรญาณ   ประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
๗) ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกนองบัวล าภู     กรรมการ 
๘) ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ทุกโรง      กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น          กรรมการ 
๑๐) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย            กรรมการ 
๑๑) ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวล าภู         กรรมการ 
๑๒) นางหทัยรัตน์ ศรีดาเดช   ปลัดเทศบาลต าบลกุดดินจ่ี           กรรมการ 

           ปฏิบัติหน้าท่ี นายกเทศมนตรีต าบลกุดดินจ่ี      
๑๓) นายมงคล  สุภกรรม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดดินจ่ี        กรรมการ 
๑๔) นายชนะ  โนนทนวงษ์     อดีต ผอ.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น                  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน กำรด ำเนินงำน แข่งขันทักษะวิชำกำร ระดับเขตกำรศึกษำฯ  
            ครั้งท่ี ๑๕ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
 
                            /๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและกำรแข่งขัน   



๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและกำรจัดงำน  ประกอบด้วย 
๑) พระครูสิริธรรมนิเทศก์    รักษำกำรประธำนเขตกำรศึกษำฯ เขต ๗     ประธำนกรรมกำร 
๒) พระครูศรีวิสุทธิวัฒน ์        รักษำกำรรองประธำนเขตกำรศึกษำฯ เขต ๗    รองประธำนกรรมกำร 
๓) พระครูปริยัติโชติการ    ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจังหวัดหนองบัวล ำภู  รองประธำนกรรมกำร 
๔) พระครูศรีปัญญาวิสิฐ     ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา    รองประธานกรรมการ 
๕) จ่าเอกสิทธิทัศน์   แก้วไพทูล  รองปลัดเทศบาลต าบลกุดดินจ่ี        กรรมกำร 
๖) นางสาวณัฐกฤตา  ปุริจันทร์  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนบ้านกุดดินจ่ี      กรรมกำร    
๗) พระบุญญฤทธิ์  ปภากโร   ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา       กรรมการ 
๘) พระณัฐพงษ์  นาถกโร    ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา       กรรมการ 
๙) พระมหำจิรคุณ  ขนฺติพโล   ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา       กรรมการ 
๑๐) นำงสุปรำณี  โพธิ์ประสิทธิ์  นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗         กรรมกำร 
๑๑) นำยสุวัฒน์  วิกำสำโร   เจ้ำหน้ำท่ี เขต ๗              กรรมกำร 
๑๒) นำยวิรุณฬ์  ผ่ำนวงษ ์   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมกำร 
๑๓) นำยวุฒิชัย  พำแก่ค ำ   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมกำร 
๑๔) นำยคม  พวงยะ,ดร.    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕) นำยสมำน  แว่นแก้ว    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๖) นำงสำวกมลทิพย์  สุพร   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นายเทอด  โม้ตา     ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘) นางสาวไพเราะ  สอนเฒ่า  ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
   ๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ควบคุม ก ำกับ ให้ค ำปรึกษำ บริหำร จัดระบบ อ ำนวยกำร ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
                ของโครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
   ๒. ให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำ ทุกส่วนกิจกรรมด ำเนินกำรได้อย่ำงรำบรื่นเรียบร้อย 
                มีประสิทธิภำพและกิดประสิทธิผล 
 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
๑) พระครูศรีปัญญาวิสิฐ      ผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา    ประธานกรรมการ 
๒) พระบุญญฤทธิ์  ปภากโร    ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา       รองประธานกรรมกา 
๓) นายมาโนชญ์  ศิริขวา     รองผู้อ านวยการ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา    กรรมการ 
๔) นายสุระ  พิเภก       รองผู้อ านวยการ โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร กรรมการ 
๕) นางภัทราพร  ตะพิมพ ์     รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา   กรรมการ 
๖) นางสาวมะลิวัลย์  จันหัวนา    ครู โรงเรียนวัดประสิ ทธิธรรมสารวิทยา     กรรมการ     
๗) นางสาวสุภัสร ศรีมูลเมือง    ครู โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส        กรรมการ 
๘) นางสาวอติกานศ์ บัวระพา    ครู โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส        กรรมการ 
๙) นางสาวณัฏฐนิช  พิทยะค าวงศ์   ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา        กรรมการ 
๑๐) นางสาวศุภานัน  พานทอง   ครู โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา        กรรมการ 
๑๑) นายอ านาจ  ทองสว่าง    ครู โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญญาณสังวร     กรรมการ 

                        ๑๑) นำยธวัชชัย  กองอุดม  



๑๒) นายธวัชชัย  กองอุดม     ครู โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา        กรรมการ 
๑๓) นายธนายุทธ  ไชยสิทธิ์      ครู โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา        กรรมการ 
๑๔) นายสุบรรณ์  แสงสุดตา    ครู โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา       กรรมการ 
๑๕) นายบุญรัตน์  สอนจันทร์    ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา      กรรมการ 
๑๖) นายปุณยพงศ์  อุทาธร    ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม        กรรมการ 
๑๗) นายสนอง  สุธรรมมา     ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา     กรรมการ 
๑๘) นายรัศมี อัมพรัตน์      ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา    กรรมการ 
๑๙) นายคม  พวงยะ,ดร.     นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗       กรรมการและเลขานุการ 
๒๐) นายสมาน  แว่นแก้ว      นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๑) นายวิรุณฬ์  ผ่านวงษ ์     นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๒) นายวุฒิชัย  พาแก่ค า     นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
   ๑. วำงแผน ออกแบบ กำรด ำเนินกำรในพิธีเปิด – ปิด ให้ด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย 
   ๒. จัดล ำดับกำรด ำเนินรำยกำรและก ำกับพิธีกำรให้ด ำเนินไปอย่ำงต่อเนื่องและสมบูรณ์ 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ด ำเนินพิธีให้เป็นไปตำมล ำดับข้ันตอน 
๔. คณะกรรมกำรประสำนงำนกำรแข่งขัน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำร  ประกอบด้วย 

๑) นำยธีรภัทร์  จันดำ     ครู โรงเรียนวัดขำมชุมวิทยำสรรพ์         
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๒) นำยอภิชัย   ผองแก้ว    ครู โรงเรียนวัดขำมชุมวิทยำสรรพ์         
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๓) นำงสำวสุภภำวดี  สอนกลำง  ฝ่ำยบริหำรงำนวิชำกำร โรงเรียนสำรคุณวิทยำ     
    ประสำนงำนกำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
๔) นำยกิตติ  สมอุ่มจำรย์    ฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนสำรคุณวิทยำ      
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๕) นำยวีรยุทธ  วันทองสุข   ครู โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๖) นำยจิรำยุทธ   ดอนสีชำ   ครู โรงเรียนดอนธำตุนรงค์วิทยำ        
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๗) นำยปิยะรัฐ  พิมพ์เรือง   ครู โรงเรียนปริยัติธรรมสำมัญญำณสังวร 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสังคมฯ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๘) นำยวิเชียร ศรีสุธรรม    ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอำด      

        ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสังคมฯ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย     
๙) นำยธนำคร  ทองอ้ม    ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำพระพทุธศำสนำ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๐) นำยบุญมี  ละคร     ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 
                     /๑๑) นำยวัชระ หวำนเมืองปักษ ์
 



๑๑) นำยวัชระ หวำนเมืองปักษ์  ครู โรงเรียนวัดท่ำพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๒) นำยสุชำติ      สุดน้อย   ครู โรงเรียนวัดลำดปู่ทรงธรรมวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๓) นำยสนอง  ยำงชัยภูมิ   ครู โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสำรโสภิตวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำศิลปะ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๔) นำยสุพิน   สีหำบง    ครู โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสำรโสภิตวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำศิลปะ  ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๕) นำงสำวกมลวรรณ  จันทวงษ์ ครู โรงเรียนจันทวิทยำคม 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๖) นำงสำวทิพำกร  สุวรรณ  ครู โรงเรียนจันทวิทยำคม 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๗) นำยคะนองเดช ก้อมมังกร  ครู โรงเรียนมิ่งเมืองธีรำนุเครำะห ์
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๘) นำยอุดม   ทองลวด    ครู โรงเรียนวัดท่ำน้ ำพอง 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
๑๙) นำยเฉลิมชัย  เหล่ำหมวด  ครู โรงเรียนวัดท่ำน้ ำพอง 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๒๐) นำยบรรจง   ค ำยำ    ครู โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  

 

๕. คณะกรรมกำรตัดสินและประสำนงำนกำรแข่งขัน  ประเภท ทักษะวิชำกำร ประกอบด้วย 
๑) นำยนิยม ทองดวง     ครู โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยำ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๒) นำยฐฏิพล  ค ำพันธ์     ครู โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษำ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันเขียนเรียงควำม ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๓) นำงสำวอนุสรณ์    วงษ์พิมพ์  ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญวัดโพธิ์กลำง 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๔) นำงสำววิลำวัณย์   มิ่งขวัญ  เจ้ำหน้ำท่ี โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสำมัญวดัโพธิ์กลำง 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๕) นำยณรงค์ศักดิ์  ติสจันทร์   ครู โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยำ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภำพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
๖) นำยนนทกร  สีลำนุช    ครู โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยำ        
    ประสำนงำน กำรแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภำพ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๗) นำยบุญธรรม พันธุระ    ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ วัดโพธิ์ชัยสมสะอำด      
    ประสำนงำน กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๘) นำงสำวปทิตตำ แสนฝ้ำย   ครู โรงเรียนวัดบูรพำรำมวิทยำสรรค์ 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 
                       /๙) นำยสัญญำ   ถี่ถ้วน  
 



๙) นำยสัญญำ   ถี่ถ้วน    ครู โรงเรียนวัดแจ้งสว่ำงนอก 
    ประสำนงำน กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๐) นำงศุภธิดำ โกมุทธกุล   ครู โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๑) นำยรังสันต์  เนื่องลี    ครู โรงเรียนวัดประชำพัฒนำรำม 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันตรี ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๒) นำงนวน จันทร์ลี     นักวิชำกำรศำสนศึกษำ โรงเรียนวัดตำลเรียงวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท ไม่จ ำกัดระดับช้ัน 
๑๓) นำงสำวมณีรัตน์  ฮ้อยเคน  นักวิชำกำรศำสนศึกษำ โรงเรียนวัดตำลเรียงวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันวิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันเอก ไม่จ ำกัดระดับช้ัน 
๑๔) นำยสันติ  ปัญจะพันดอน  ครู โรงเรียนตรำชูพิทยำคม 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๕) นำยวุฒิชัย มีหำ     ครู โรงเรียนวัดท่ำกระบือวิทยำสรรค์ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันบรรยำยธรรม ภำคภำษำไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๖) นำยเริงชน  สุพรมอินทร์  ครู โรงเรียนวัดบูรพำรำมวิทยำสรรค์ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๑๗) นำยณัฐรินทร์   ไชยสิทธิ์  ครู โรงเรียนโกวิทวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันวำดภำพสีโปสเตอร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  
๑๘) นำยสุทธินันท์  จันทวงษ์  ครู โรงเรียนนพคุณวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น 
๑๙) นำยปวินท์  ภูมิสุวรรณ์   ครู โรงเรียนนพคุณวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 
๒๐) นำยวิฑูร นวลค ำสิงห์    ครู โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสำรวิทยำ 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติ ไม่จ ำกัดระดับช้ัน 
๒๑) นำยอรุณควิชญ์ วังคีรี   ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดโพนชัย        
      ประสำนงำน กำรแข่งขันกำรแข่งขันกำรท ำหนังส้ัน ไม่จ ำกัดระดับช้ัน 
๒๒) นำยกิตติธัช สอนวันนำ   ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดโพนชัย 
      ประสำนงำน กำรแข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  
๒๓) นำยปรีดำ พลวงษำธนกุล  ครู โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย ์
      ประสำนงำน กำรแข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย 

มีหน้ำที่ 
1. วำงแผน รับรอง อ ำนวยควำมสะดวก ประสำนงำน ระหว่ำงกรรมกำรตัดสิน และกรรมกำร 
    อ ำนวยกำร ณ จุดแข่งขัน  
2. เป็นกรรมกำรประสำนงำน ประเภท ตอบปัญหำวิชำกำร และทักษะวิชำกำร ในระหว่ำง 
    วันท่ี ๓ เมษำยน ๒๕๖๔  เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตำมภำระงำนท่ีมอบหมำย 
3. รับข้อสอบจำกกรรมกำรอ ำนวยกำร ไปส่งให้กรรมกำรตัดสิน ณ จุดแข่งขัน 
4. ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวกแก่กรรมกำรตัดสิน 
5. หลังเสร็จส้ินกำรแข่งขัน น ำกรรมกำรตัดสิน และเอกสำรกำรแข่งขันส่งท่ีกองอ ำนวยกำร  
6. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
                   /๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องด่ืม   
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเคร่ืองด่ืม  ประกอบด้วย 
๑) พระบุญญฤทธิ์  ปภากโร    ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา       ประธำนกรรมกำร 
๒) นายปุณรวิช สิมมะลี     รองผู้อ านวยการ โรงเรียนธรรมนิเทศวิทยา    รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยสมพงษ์  สุตำวงษ์     รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษำ  กรรมกำร 
๔) นางสาวไพเราะ  สอนเฒ่า    ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา          กรรมการ 
๕) นางสาวฐิติรัตน์  เอกขระ    ครู โรงเรียนวัดวังสะพงุพฒันาราม แผนกสามัญศึกษา กรรมกำร 
๖) นางสาวบุญทิพย์ ค าพินิจ    ครู โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง         กรรมการ 
๗) นำงสำวณัฏฐนิช  พิทยะค ำวงศ์  ครู โรงเรียนสุวรรณำรำมวิทยำ        กรรมการ 
๘) นำยอนันท์  พรมโสภำ     ครู โรงเรียนโกวิทวิทยำ          กรรมการ 
๙) นำยภนัย บุญมำ      ครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีจันทร์วิทยา    กรรมการ 
๑๐) นายสกล  สุวรรณสนธิ์    ครู โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา     กรรมการ 
๑๑) นายพลวัฒน์  ค าเหมย    ครู โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง         กรรมการ 
๑๒) นายพีระพล  โจทกราช    นักวิชาการศาสนศึกษา โรงเรียนวัดสันติวนารามวทิยา กรรมกำร 
๑๓) นำยชัยสิทธิ์  ยศพันธ์    ครู โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนำรำม        กรรมกำร 
๑๔) นายสุรชัช  แก้วยาศรี    ครู โรงเรียนวัดศรีภูเรือ          กรรมการ 
๑๕) นำยวิรุณฬ์  ผ่ำนวงษ ์    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖) นำยวุฒิชัย  พำแก่ค ำ    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๗) นำงสำวกมลทิพย์  สุพร    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
   ๑. วำงแผน จัดระบบ และถวำยกำรต้อนรับพระเถรำนุเถระ กำรบริกำรแขกผู้เข้ำร่วมงำน 
   ๒. จัดเตรียมภัตตำหำร/อำหำร น้ ำด่ืม/น้ ำปำนะ ส ำหรับพระเถรำนุเถระ และแขกผู้เข้ำร่วมงำน 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล ประกอบด้วย 

๑) นำงรัชนี  แก้ภักดี                      รพ.สต.บ้ำนร่องน้ ำใส ต.กุดดินจ่ี       ประธำนกรรมกำร 
๒) นำงสำวสุดำทิพย์  ยำงตลำด   รพ.สต.บ้ำนร่องน้ ำใส ต.กุดดินจ่ี       รองประธำนกรรมกำร 
๓) นำยประจวบ  สุดน้อย     รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวัดลำดปู่ทรงธรรมวิทยำ  กรรมกำร 
๔) นำงสำวณดำ  เหล่ำพรมมำ   รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนวัดธำตุกุดกว้ำง     กรรมกำร 
๕) นำงสำวนิภำพร  กำญจนสิทธิ์  ครู โรงเรียนวัดถ่ินฐำนรังสิตวิทยำ       กรรมกำร 
๖) นายปราโมทย์ วรรณชัย    ครู โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา       กรรมกำร 
๗) นำยญำนิน ศรีเจริญ     ครู โรงเรียนปริยัติสำมัญวัดโพนชัย          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
   ๑. ให้กำรดูแลอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น และจัดหำเวชภัณฑ์ 
   ๒. กำรคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนเข้ำงำน 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
 
                  /๘. คณะกรรมกำรกองอ ำนวยกำรกลำงและลงทะเบียน 
 



๘. คณะกรรมกำรกองอ ำนวยกำรกลำงและลงทะเบียน ประกอบด้วย 
๑) นายคม  พวงยะ,ดร.     นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๗        ประธานกรรมการ 
๒) นายเทิด  โม้ตา       ครู โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา          รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวอติกานศ์ บัวระพา   ครู โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส        กรรมการ 
๔) นางสาววิชุดา   บุญป้อง    ครู โรงเรียนวัดวังสะพงุพฒันาราม แผนกสามัญศึกษา กรรมการ 
๕) นางสาวศิริกัลยา มานาดี    ครู โรงเรียนสารคุณวิทยา         กรรมการ 
๖) นางสาวกุลิสรา บุญกัณฑ์    ครู โรงเรียนธรรมนิเทศวิทยา        กรรมการ     
๗) นางสาวณัฐชุดา  วิจิตรปัญญา  ครู โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา       กรรมการ 
๘) นางสาวกมลวรรณ พันสนิท   ครู โรงเรียนวัดถ่ินฐานรังสิตวิทยา       กรรมการ 
๙) นางสาวอารีจิตร  พิมพา    ครู โรงเรียนวัดศรีสระแก้ววิทยา       กรรมการ 
๑๐) นางสาวศิรินทรา  มณีขัติย์   ครู โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง                      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
   ๑. จัดเตรียมสถำนท่ีและเอกสำรลงทะเบียน ดูแลอ ำนวยควำมสะดวกกำรลงเบียนคณะกรรมกำรตัดสิน  
       ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม 
   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๙. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
       ๑) นำยวิรุณฬ์  ผ่ำนวงษ์     นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗       ประธำนกรรมกำร 
    ๒) นำงสำวกมลทิพย์  สุพร    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗       กรรมกำร 
       ๓) นำงสำวอคิรำภ์  โยธำธรรม   ครู โรงเรียนวัดท่ำกระบือวิทยำสรรค์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ 
   ๑. ถ่ำยภำพนิ่ง วีดิโอ และแสงสีเสียง 
   ๒. บันทึกภำพกิจกรรมตลอดโครงกำร จนเสร็จส้ินโครงกำร 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
๙. คณะกรรมกำรประเมินผล ประกอบด้วย 

๑) พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์,ดร.  รักษำกำรรองประธำนเขตกำรศึกษำฯ เขต ๗    ประธำนกรรมกำร 
๒) นำยคม  พวงยะ,ดร.    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        รองประธำนกรรมการ 
๓) นำยสุวัฒน์  วิกำสำโร   เจ้ำหน้ำท่ี เขต ๗            กรรมการ 
๔) นำยวุฒิชัย  พำแก่ค ำ   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมการ 
๕) นำงสำวกมลทิพย์  สุพร   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗        กรรมการ 
๖) นำยสมำน  แว่นแก้ว    นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗) นำยวิรุณฬ์  ผ่ำนวงษ ์   นักวิชำกำรศำสนศึกษำ เขต ๗          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 
   ๑. จัดท ำแบบประเมินผลโครงกำร/ท ำกำรประเมินผล และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร 
   ๒. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  
 
                       /ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ี 



     ขอให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มก ำลังสติปัญญำ ควำมสำมำรถ ด้วยควำมโปร่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม เพื่อใหบ้รรลุตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำของคณะสงฆ์สืบไป 

      ท้ังนี้ ต้ังแต่บดันี้เป็นต้นไปจนกว่ำจะเสร็จส้ินโครงกำร 

ส่ัง ณ วันท่ี ๔ เดือน มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๓ 
 

 
ลงช่ือ    

                               (พระครูสิริธรรมนิเทศก์) 
                      รักษำกำรประธำนเขตกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ เขต  ๗   


