
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ที่ ๑๐๘ /๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างาน 
งานวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครบ ๒๕ ปี 

วันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------- 

 
ด้วย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้ก าหนดจัดงานวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครบ ๒๕ ปี ในวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการอ านวยการและ
คณะท างาน ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. พระธรรมดิลก    ประธานที่ปรึกษาวิทยาเขตอีสาน  
     เจ้าคณะภาค ๙ 
๒. พระเทพพุทธิมุนี   ที่ปรึกษาวิทยาเขตอีสาน  
     เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) 
๓. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.  รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน 
๓. พระครูปลัดสมัย  ผาสุโก, ดร.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการอีสาน 
๔. พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตในวิทยา-
     เขตอีสาน 
๕. พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ  ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน 
๖. นายเอกชาตรี  สุขเสน   รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
๗. รศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะ  ประธานหลักสูตรปริญญาเอก 
๘. ศ.ดร.ประยงค์  แสนบุราณ  นายกสมาคมศิษย์เก่า มมร.ภาคอีสาน 
๙. รศ.ดร.บ าเพ็ญ  วงศ์ศรีแก้ว  ที่ปรึกษาวิทยาเขตอีสาน 

  มีหน้าที่ อ านวยการและควบคุมดูแลคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และให้ค าแนะน าให้ด าเนินงานไป
ด้วยความเรียบร้อย 
 

 
  ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ 

๑. พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ   ประธานคณะท างาน 
๒. พระครูปลัดสังวรณ์  กิตฺติสาโร   รองประธานคณะท างาน 
๓. พระครูวินัยธรวรชัด  ปยุตโฺต   รองประธานคณะท างาน 
๔. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.   คณะท างาน  
๕. พระมหาประสงค์  กิตฺติญาโณ, ดร.  คณะท างาน 



-๒- 
 

๖. พระอธิการสมบูรณ์  อุตฺตโม    คณะท างาน 
๗. พระทวี  อภโย    คณะท างาน 
๘. พระธงชัย  กตชโย    คณะท างาน 
๙. พระมหาชัชวาลย์  ฐิตคุโณ   คณะท างาน 
๑๐. นายสุพรรณ์  ก้อนค า    คณะท างาน 
๑๑. นายวิไล  ไชยทาง    คณะท างาน 
๑๒. นายกิตติยานนท์  วรรณวงศ ์   คณะท างาน 
๑๓. นายสุทธิพงษ์  สายาพัฒน์   คณะท างาน 
๑๔. นายกฤษณา  เสนาเวียง   คณะท างาน 
๑๕. นายไพวัลย์  แก้วไพทูล   คณะท างาน 
๑๖. นายบุญมา  จินารักษ์    คณะท างาน 
๑๗. นายมนตรี  พินิจลึก    คณะท างาน 
๑๘. นายทวีป  ลีลาด    คณะท างาน 
๑๙. นายอดุลย์  ศรีนาม    คณะท างาน 
๒๐. พระนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๑-๔  คณะท างาน 
๒๑. นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๑-๔   คณะท างาน 
๒๒. นางประภาภรณ์  นาถ้ าพลอย   คณะท างาน 
๒๓. นางศิริรัตน์  ใจหอม    คณะท างาน 
๒๔. นางบรรจง  มากมูล    คณะท างาน 
๒๕. พระครูสังฆรักษข์วัญประชา  ธมฺมวุฑฺโฒ คณะท างานและเลขานุการ 
๒๖. นายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดหาวัสดุอุปกรณ์/จัดสถานที่ 
   ๒. จัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
   ๓. จัดสถานที่ท าบุญตักบาตรเวลาเช้า/จัดสถานที่ตั้งโรงทาน 
   ๔. จัดหาโรงทานจากผู้มีศรัทธาและอ านวยความสะดวก 
   ๕. จัดสถานที่เจริญพระพุทธมนต์ และจัดสถานที่ส าหรับการประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนและ
หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
  ๓. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ 
   ๑. พระมหารุ่งเรือง  รกฺขิตธมฺโม   ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระมหาสัจจารักษ์  ปาลโก   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระมหาวิไลศักดิ์  ปญฺญาวโร   คณะท างาน 
   ๔. พระครูสุวรรณสุทธิกิจ    คณะท างาน 
   ๕. พระมหาประสงค์  กิตฺติญาโณ, ดร.  คณะท างาน 

๖. พระยูเกศ  ถิรธมฺโม    คณะท างาน 
๗. ผศ.ทรงวุฒิ  ศรีวิไล    คณะท างาน 

   ๘. ผศ.ดร.เสงี่ยม  ศิริสวสัดิ์   คณะท างาน 
   ๙. นายพจนพงศ์  ทุมแสน   คณะท างาน 
   ๑๐. ดร.พิสุทธิ์  อุดชาชน    คณะท างาน 
   ๑๑. นายธีระชัย ชาติชนบท   คณะท างาน 
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   ๑๒. นางภัทรลดา  วงษ์โยธา   คณะท างาน 
   ๑๓. นางสาวกุทัย  หาระพันธ์   คณะท างาน 

๑๔. นางสาวขวัญใจ  แก้วแสง   คณะท างาน 
   ๑๕. นางสาวศริญญา  เผือกนอก   คณะท างาน 
   ๑๖. นางวาสนา  ทาชา    คณะท างาน 
   ๑๗. นางสาวปวชิญา  เยาวโพธิ์   คณะท างาน 
   ๑๘. นางสาวดาวฤด ี มุ่งหมาย   คณะท างาน 
   ๑๙. นางสาวเฉลิมพร  ศรลีะโคตร   คณะท างาน 
   ๒๐. นางสาวมยุรี  พินิจนึก   คณะท างาน 
   ๒๑. นางสาวนัยน์ปพร  สุภา   คณะท างาน   
   ๒๒. นายแก่นเพชร  แฝงสีพล   คณะท างานและเลขานุการ 
   ๒๓. นางสาวกุลธิดา  วรรณวงศ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. ถวายการต้อนรับและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
   ๒. บริการน้ าร้อนน้ าชาพระเถระ และแขกผู้มีเกียรติตลอดงาน 
 
  ๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ/พิธีกร 
   ๑. พระครูปลัดสมัย  ผาสุโก, ดร.  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ  รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม,ดร.  รองประธานคณะท างาน 

๔. นายวรเทพ  เวียงแก   คณะท างาน 
๕. นายแก่นเพชร  แฝงสีพล  คณะท างาน 

   ๖. นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร  คณะท างาน 
   ๗. ดร.สิทธิพร  เกษจ้อย   คณะท างาน 

๘. นายเอกชาตรี  สุขเสน   คณะท างานและเลขานุการ 
๙. นายกิตติยานนท์  วรรณวงศ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรพิธีการทางศาสนา ล าดับพิธีเปิด-ปิด 
   ๒. ประชาสัมพันธ์งานวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  

๕. คณะกรรมการฝ่ายพระสงฆ์ทักษิณานุปทาน/เจริญชัยมงคลคาถา 
 ๑. พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ  ประธานคณะท างาน 
 ๒. พระมหารุ่งเรือง  รกฺขิตธมฺโม  รองประธานคณะท างาน 
 ๓. พระมหาประสงค์  กิตฺติญาโณ, ดร. รองประธานคณะท างาน 
 ๔. พระครูวินัยธรวรชัด  ปยุตโฺต  รองประธานคณะท างาน 
 ๕. พระทวี  อภโย   คณะท างาน 
 ๖. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.  คณะท างาน 
 ๗. นายเอกชาตรี  สุขเสน   คณะท างาน 

๘. ผศ.วิทูล  ทาชา   คณะท างาน 
 ๙. นายวรเทพ  เวียงแก   คณะท างาน 
 ๑๐. นายอาทิตย์  ผ่านพูล   คณะท างาน 
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 ๑๑. นายธนกร  ชสูุขเสริม   คณะท างาน 
 ๑๒. นายประยูร  จันตะโย  คณะท างาน 
 ๑๓. นายศักดิพงษ ์ โสภาจร  คณะท างาน 
 ๑๔. ดร.ภัทรชัย  อุทาพันธ์  คณะท างาน 
 ๑๕. ดร.พิสุทธิ์  อุดชาชน   คณะท างาน 
 ๑๖. นายสุทธิพงษ์  สายาพัฒน์  คณะท างาน 
 ๑๗. นายศักดิพงษ ์ โสภาจร  คณะท างาน 
 ๑๘. นางวาสนา  ทาชา   คณะท างาน 
 ๑๙. นางสาวกุลธิดา  วรรณวงศ์  คณะท างาน 
 ๒๐. นางสาวศริญญา  เผือกนอก  คณะท างาน 
 ๒๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี  โพธิราช คณะท างาน 
 ๒๒. นายแก่นเพชร  แฝงสีพล  คณะท างานและเลขานุการ 
 ๒๓. นายกิตติยานนท์  วรรณวงศ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. นิมนต์พระสงฆ์ทักษิณานุปทาน/เจริญชัยมงคลคาถา 

   ๒. นิมนต์พระรับบิณฑบาต/จัดหาเครื่องไทยธรรม 
   ๓. ถวายการต้อนรับตลอดงาน 
 
  ๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการพิธีตักบาตร 
   ๑. พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระวรกาญจน์  หิริธมฺโม  รองประธานคณะท างาน 
   ๓. นายธนกร  ชูสุขเสริม   รองประธานคณะท างาน 
   ๔. นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร  คณะท างาน 
   ๕. ดร.ภัทรชัย  อุทาพันธ์   คณะท างาน 
   ๖. นายจักราวุธ  แซ่แต ้   คณะท างาน 
   ๗. นายทวีป  ลีลาด   คณะท างาน 
   ๘. นายมนตรี  พินิจนึก   คณะท างาน 
   ๙. นายอดุลย์  ศรีนาม   คณะท างาน 
   ๑๐. นายจตุพล  สุวรรณราช  คณะท างาน 
   ๑๑. นายสมควร  ข่าสะโปน  คณะท างาน 
   ๑๒. นักศึกษาคฤหัสถ์ชั้นปีที่ ๔ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง คณะท างาน 
   ๑๓. นายวิไล  ไชยทาง   คณะท างานและเลขานุการ 
   ๑๔. นายกิตติยานนท์  วรรณวงศ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. นิมนต์พระสงฆ์ เพ่ือมารับบิณฑบาต 
   ๒. จัดเตรียมสถานที่รับบิณฑบาต 
   ๓. ถวายการต้อนรับพระภิกษุ-สามเณรที่มารับบิณฑบาต/ต้อนรับผู้มาท าบุญ 
   ๔. จัดสิ่งของถวายพระภิกษุ-สามเณรที่มารับบิณฑบาต 
 
  ๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการ มมร.วิทยาเขตอีสาน 
   ๑. พระมหาศุภชัย  สุภกิจฺโจ   ประธานคณะท างาน 
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   ๒. พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา  ธมฺมวุฑฺโฒ  รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.   รองประธานคณะท างาน 

๔. ดร.ภัทรชัย  อุทาพันธ์    คณะท างาน 
   ๕. ดร.สิทธิพร  เกษจ้อย    คณะท างาน 
   ๖. นายสุทธิพงษ์  สายาพัฒน์   คณะท างาน 
   ๗. นายวิไล  ไชยทาง    คณะท างาน 
   ๘. นายจ านงค ์ นามมา    คณะท างาน 
   ๙. นายก้องพิพัฒน์  กองค า   คณะท างาน 
   ๑๐. นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ ๓   คณะท างาน 
   ๑๑. นางรัชนีบูรณ์  เนตรภักดี   คณะท างานและเลขานุการ 
   ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี  โพธิราช  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. ออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นนิทรรศการ 
   ๒. จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และออกประชาสัมพันธ์ทางสื่อ มมร.อส. 
   ๓. ดูแลต้อนรับผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 

 
๘. คณะกรรมการบันทึกภาพและควบคุมเครื่องเสียงและจัดระบบอินเทอร์เน็ต 

   ๑. พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา  ธมฺมวุฑฺโฒ  ประธานคณะท างาน 
   ๒. นายคัมภีรภาพ  คงส ารวย   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระสันติ  ญาณปฺปสุโต   คณะท างาน 
   ๔. พระธงชัย  กตชโย    คณะท างาน 
   ๕. นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๐   คณะท างาน 
   ๖.  นายจ านงค์  นามมา    คณะท างานและเลขานุการ 
   ๗. นายสุทธิพงษ์  สายาพัฒน์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว  
๒. ควบคุมดูแลระบบเครื่องเสียงภายในงาน 

 
  ๙. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
   ๑. พระมหาสมพงษ์  สุขุมาโล, ผศ.   ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระครูวินัยธรสุรศรี  ปภากโร, ดร  รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระครูธรรมธรพิเชษฐ์  ธมฺมธโช  คณะท างาน 
   ๔. พระครูปลัดสังวรณ์  กิตฺติสาโร   คณะท างาน 
   ๔. รศ.ดร.ไพโรจน์  บัวสุข    คณะท างาน 
   ๕. ผศ.ดร.เสงี่ยม  ศิริสวสัดิ์   คณะท างาน 
   ๖. ผศ.วิทูล  ทาชา    คณะท างาน 
   ๗. ดร.สิทธิพร  เกษจ้อย    คณะท างาน 
   ๘. นักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นที่ ๖-๗   สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา/ 

    สาขาพุทธศาสน์ศึกษา    คณะท างาน 
๙. นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๑   คณะท างาน 
๑๐. นายสุทธินันท์  พรหมพันธ์ใจ   คณะท างาน 



-๖- 
 

๑๑. นายชนาธิป  ศรีโท    คณะท างาน 
๑๒. ดร.สมชาย  ฐานเจริญ   คณะท างาน 
๑๓. นายนพรัตน์  ดอกเกษ   คณะท างาน 
๑๔. นายสมควร  ข่าสะโปน   คณะท างาน 
๑๕. นายธนกร  ชสูุขเสริม    คณะท างานและเลขานุการ 

   ๑๖. นายมนต์เทียน  มนตราภิบูลย์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๗. นายอาทิตย์ ผ่านพูล    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๘. นายอภิชิต  เหมือยไธสง   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมที่รับรองฉันภัตตาหารส าหรับพระสงฆ์ 
   ๒. จัดเตรียมภัตตาหารแดพ่ระเถระ คณาจารย์ ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ 
   ๓. ด าเนินการให้มีโรงทานและก าหนดสถานที่ตั้งของโรงทาน 
 
  ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการจราจร 
   ๑. นายวิไล  ไชยทาง    ประธานคณะท างาน 
   ๒. นายจักราวุธ  แซ่แต้    รองประธานคณะท างาน 
   ๓. นายกิตติยานนท์  วรรณวงศ์   คณะท างาน 
   ๔. นายประยูร  จันตะโย    คณะท างาน 
   ๕. นายบุญมา  จินารักษ์    คณะท างาน 
   ๖. นายทวีป  ลีลาด    คณะท างาน 
   ๗. นายมนตรี  พินิจลึก    คณะท างาน 
   ๘. นายอดุลย์  ศรีนาม    คณะท างาน 
   ๙. นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ ๑๒   คณะท างาน 

มีหน้าที่ ๑. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร ภายในวิทยาเขต 
๒. จัดสถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมงานให้เป็นระเบียบ 

   
  ๑๑. คณะกรรมการจัดตั้งโรงทาน 
   ๑. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.   ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. พระครูวินัยธรสุรศรี  ปภากโร, ดร.  รองประธานคณะท างาน 
   ๔. พระมหาสมพงษ์  สุขุมาโล, ผศ.   รองประธานคณะท างาน 
   ๕. พระอธิการสมบูรณ์  อุตฺตโม   คณะท างาน 
   ๖. นายเอนก  มูลมา    คณะท างาน 
   ๗. ผศ.ดร.เสงี่ยม  ศิริสวสัดิ์   คณะท างาน 
   ๘. นายสุพรรรณ์  ก้อนค า    คณะท างาน 
   ๙. นายประยูร  จันตะโย    คณะท างาน 
   ๑๐. นายวิไล  ไชยทาง    คณะท างาน 
   ๑๑. นายจักราวุธ  แซ่แต ้    คณะท างาน 
   ๑๒. นักศึกษาบรรพชิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ คณะท างาน 
   ๑๓. นักศึกษาคฤหัสถ์ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ คณะท างาน 



-๗- 
 

   ๑๔. นักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๔ คณะท างาน 
   ๑๕. นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี คณะท างาน 
   ๑๖. ศิษย์เก่าบรรพชิตทุกรุ่น ทุกภาค ทุกระดับ คณะท างาน 
   ๑๗. สมาคมศิษย์เก่า มมร.ภาคอีสาน  คณะท างาน 
   ๑๘. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน คณะท างาน 
   ๑๙. ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี   คณะท างาน 
   ๒๐. ศูนย์การศึกษาหนองบัวล าภู   คณะท างาน 
   ๒๑. นายเอนก  มูลมา    คณะท างานและเลขานุการ 
   ๒๒. นายสุทธินันท์  พรหมพันธุ์ใจ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
  มีหน้าที่ จัดตั้งโรงทานอาหารและเครื่องดื่มอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
  
  ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดการผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
   ๑. พระครูปลัดสมัย  ผาสุโก, ดร.  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระครูวินัยธรวรชัด  ปยุตโฺต  รองประธานคณะท างาน 

๓. พระธงชัย  กตชโย   คณะท างาน 
๔. นายเอนก  มูลมา   คณะท างาน 

   ๕. ดร.พิสุทธิ์  อุดชาชน   คณะท างาน 
   ๖. นายคัมภีรภาพ  คงส ารวย  คณะท างาน 

๗. นายอาทิตย์  ผ่านพูล   คณะท างาน 
   ๘. นางสาวชุลีพร  นาหัวนลิ  คณะท างาน 

๙. นางสาวปวิชญา  เยาวโพธิ ์  คณะท างาน 
   ๑๐. นางวาสนา  ทาชา   คณะท างาน 

๑๑. นางสาวกุทัย  หาระพันธ์  คณะท างาน 
๑๒. นางสาวดาวฤดี  มุ่งหมาย  คณะท างาน 
๑๓. นางสาวมยุรี  พินิจลึก  คณะท างาน 
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี  โพธิราช คณะท างาน 
๑๕. ศูนย์การศึกษาหนองบัวล าภู  คณะท างาน 
๑๖. นางสาวขวัญใจ  แก้วแสง  คณะท างานและเลขานุการ 

   ๑๗. นางสาวณฐอร  ศรีแก้ว  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
  มีหน้าที่ ๑. จัดท าซองผ้าป่า และแจกซองผ้าป่า 
   ๒. จัดเก็บ รวบรวมซองผ้าป่า และดูแลตู้บริจาค 
   ๓. จัดท าทะเบียน และลงทะเบียนรับบริจาคท่ีกองอ านวยการ 
   ๔. ตรวจนับ แจ้งยอดจ านวนเงินผ้าป่า และน าส่งคณะกรรมการอ านวยการ 
 
  ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนนักศึกษา 
   ๑. พระมหาวิรุธ  วิโรจโน   ประธานคณะท างาน 
   ๒. นางวาสนา  ทาชา   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. นางสาวศริญญา  เผือกนอก  คณะท างาน 



-๘- 
 

   ๔. นางสาวกุลธิดา  วรรณวงศ ์  คณะท างาน 
   ๕. นางเฉลิมพร  ศรีละโคตร  คณะท างาน 
   ๖. นางภัทรลดา  วงษ์โยธา  คณะท างาน 
   ๗. นายถาวร  วรบุตร   คณะท างาน 
   ๗. นางสาวดาวฤดี  มุ่งหมาย  คณะท างานและเลขานุการ  
   ๘. นางสาวพิกุลทอง  อ่อนระฮุง  คณะท างานละผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. จัดท าบัญชีลงทะเบียนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มาร่วมงาน 
   ๒. แจกของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงาน 
   ๓. อ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมพิธี 
 
  ๑๔. คณะกรรมการทุนการศึกษา 
   ๑. พระมหาวิศักดิ์  ชาตสุโภ  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. นายเอกชาตรี  สุขเสน   รองประธานคณะท างาน 
   ๔. พระธงชัย  กตชโย   คณะท างาน 
   ๕. นายแก่นเพชร  แฝงสีพล  คณะท างาน 
   ๖. พระมหาชัชวาลย์  ฐิตคุโณ  คณะท างานและเลขานุการ 
   ๗. นางสาวกุลธิดา  วรรณวงศ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. จัดหาทุนการศึกษา 
   ๒. รวบรวมรายชื่อและจัดชื่อผู้เข้ารับทุนการศึกษา 
 
  ๑๕. คณะกรรมการจัดท าหนังสือที่ระลึก รวมบทความวิชาการ ปฏิทิน และหนังสือที่ระลึก 
   ๑. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระทวี  อภโย   รองประธานคณะท างาน 
   ๓. ผศ.วิทูล  ทาชา   รองประธานคณะท างาน 
   ๔. นางภัทรลดา  วงษ์โยธา  คณะท างาน 
   ๕. นายสุพรรณ์  ก้อนค า   คณะท างาน 
   ๖. พระธงชัย  กตชโย   คณะท างาน 
   ๗. ผศ.ทรงวุฒิ  ศรีวิไล   คณะท างาน 
   ๘. นายพจนพงศ ์ ทุมแสน  คณะท างาน 
   ๙. ดร.พิสุทธิ์  อุดชาชน   คณะท างาน  
   ๑๐. ดร. สิทธิพร  เกษจ้อย  คณะท างานและเลขานุการ 
   ๑๑. นางสาวปวชิญา  เยาวโพธิ์  คณะท างานและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. จัดท าหนังสือที่ระลึก รวมบทความวิขาการ  
   ๒. จัดท าปฏิทินและหนังสือท่ีระลึกในงาน 
 
  ๑๖. คณะกรรมการจัดท าของท่ีระลึก ย่าม กระเป๋าเดินทาง ถุงผ้า  
   ๑. พระครูปลัดสมัย  ผาสุโก, ดร.  ประธานคณะท างาน 
   ๒. พระครูสังฆรักษ์ขวัญประชา  ธมฺมวุฑฺโฒ รองประธานคณะท างาน 



-๙- 
 

   ๓. พระมหาสุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.  คณะท างาน 
   ๔. นายแสงอาทิตย์  ไทยมิตร  คณะท างาน 
   ๕. นายก้องพิพัฒน์  กองค า  คณะท างาน 
   ๖. นางสาวขวัญใจ  แก้วแสง  คณะท างานและเลขานุการ 
   ๗. นางสาวศริญญา  เผือกนอก  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที่ ๑. จัดท าของที่ระลึก จัดท าย่าม กระเป๋าเดินทาง และถุงผ้า 
   ๒. จัดหาของที่ระลึกอ่ืนๆ ที่เห็นสมควร 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
   สั่ง   ณ   วันที่  ๑๑  เดือน ธนัวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 
 
 

(พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
 
 


