ประกาศวัดถ้าอภัยด้ารงธรรม
เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดงานฉลองสมโภชเจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
(หลวงปู่วัน อุตฺตโม) พิธีบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
พระบรมธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันตสาวก
วันที่ ๒๕ – ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วัดถ้าอภัยด้ารงธรรม ต้าบลปทุมวาปี
อ้าเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

ประกาศวัดถ้าอภัยด้ารงธรรม
เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดงานฉลองสมโภชเจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
(หลวงปูว่ ัน อุตฺตโม)
วัดถา้ อภัยด้ารงธรรม ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
วันที่ ๒๕ – ๒๖ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
*************
ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ได้มีมติร่วมกันจัดงานฉลองสมโภชเจดีย์พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร
(หลวงปู่วัน อุตฺตโม) ) พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า พระบรมสารีริกธาตุของ
พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้า ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ – ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วัดถ้้าอภัยด้ารงธรรม ต้าบลปทุมวาปี อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ดังนั้น เพื่อให้งานนี้ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกองอ้านวยการ (ฝ่ายสงฆ์)
มีหน้าที่อ้านวยการงานทั่วไป ควบคุมดูแลแผนกต่างๆ ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ของการจัดงาน คอยอ้านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ ตลอด
งาน ขอมอบหน้าที่ให้
1. พระครูยุตฺตธรรมานุศาสน์ (ตุ)๊
เป็นประธานอ้านวยการ
2. พระครูวรกิจธรรมโกศล (เคน)
เป็นรองประธานอ้านวยการ
3. พระอาจารย์เสือ กนฺตสาโร
เป็นรองประธานอ้านวยการ
4. พระครูปลัดกัณหา วิสุทฺธสีโล
เป็นรองประธานอ้านวยการ
5. พระอาจารย์วิรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต (บั้ง)
เป็นรองประธานอ้านวยการ
6. พระอาจารย์สมควร ปุญฺญกาโม (อึ่ง)
กรรมการ
7. พระครูสาสนกิจจาทร(วัฒนา)
กรรมการ
8. พระอาจารย์อ่อนสา ชยธมฺโม (สา)
กรรมการ
9. พระครูโสภณธรรมคุณากร (นึก)
กรรมการ
10. พระครูประวิตธรรมสุนทร (สม)
กรรมการ
11. พระอาจารย์ช้านาญ อคฺคปญฺโญ
กรรมการ
12. พระอาจารย์สวาสดิ์ เมธิโก (คอย)
กรรมการ
13. พระอาจารย์สุข สุกฺกธมฺโม
กรรมการ

14. พระครูกมลธรรมรังสี (เหนอ)
กรรมการและเลขานุการ
15. พระอาจารย์จ้าเนียร จิตฺตส้วโร (ชาญ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. พระครูวินัยธรสมควร กตปุญฺโญ (ควร) กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการกองอ้านวยการ (ฝ่ายฆราวาส)
มีหน้าที่อ้านวยการ ประสานงาน ควบคุมดูแล ให้ค้าปรึกษาหารือ ให้ค้าแนะน้าและ
พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นในการจัดงาน ตลอดทั้งอ้านวยการจัดงานให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายกฤตชนัย ศรีสุริยจันทร์ นายอ้าเภอส่องดาว
ประธานอ้านวยการ
๒. นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผูอ้ ้านวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 รองฯ
๓. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์ ผกก.สภ.ส่องดาว
รองประธาน
๔. นายทองชัย ฟองชน
ก้านันต้าบลปทุมวาปี
กรรมการ
๕. นายไพรวัลย์ เกตุนันท์
นายกอบต.ปทุมวาปี
กรรมการ
๖. นายประยูร หวานอ่อน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา กรรมการ
๗. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
ผู้อา้ นวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม
กรรมการ
๘. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
ผู้อ้านวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ
๙. นายวุฒพิ งษ์ จันทร์โพธิ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
กรรมการ
๑๐. นายอ้านวย พูลศิลป
ผู้อ้านวยการโรงเรียนอภัยด้ารงธรรม
กรรมการ
๑๑. นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี
กรรมการ
๑๒. นายชูทรัพย์ ภาวงค์
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่ กรรมการ
๑๓. นายชุมพร กรุณาน้า
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง
กรรมการ
๑๔. นายสัมฤทธิ์ หงษ์ชูตา ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด
กรรมการ
๑๕. นายทนงศักดิ์ เจริญชัย ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านดงแสนตอ
กรรมการ
๑๖. นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านกุดแสง
กรรมการ
๑๗. นายธีระ แก้วอุ่นเรือน ผู้อ้านวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา กรรมการ
๑๘. นายทองใบ ธุระนนท์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง
กรรมการ
๑๙. นายทวี แสนอุบล
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านทันสมัย
กรรมการ
๒๐. นายโกวัฒน์ แสนอุบล ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านไทยเจริญ
กรรมการ
๒๑. นายจิตติพงษ์ ศรแผลง ผู้อ้านวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา กรรมการ
๒๒. นายด้ารงศักดิ์ มาตรวงษ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านค้าก้าว
กรรมการ

๒๓. นายเหรียญชัย วีระวรรธน์กุล ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านชัยชนะ กรรมการ
๒๔. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู
ผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา กรรมการ
๒๕. นายปราเมศรวร์ ไชยเชษฐ์
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านท่าวารี
กรรมการ
๒๖. นายศักดิ์ เดชราช
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านโพนสวาง กรรมการ
๒๗. นายวิเศษ บุญเลิศ
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง กรรมการ
๒๘. นายเสถียร ผิวหูม
รองผู้อ้านวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม กรรมการ
๒๙. นายศิริชัย วิมานะ
รองผู้อ้านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา กรรมการ
๓๐. นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร์
รองผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง กรรมการ
๓๑. นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
สอบจ.สกลนคร
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน ชี – พราหมณ์
มีหน้าที่รับลงทะเบียนแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานและมีความประสงค์ที่จะบวช ชีพราหมณ์ เพื่อปฏิบัติธรรม จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายอ้านวย พูลศิลป ผู้อ้านวยการโรงเรียนภัยด้ารงธรรม ประธานกรรมการ
๒. นายชูทรัพย์ ภาวงค์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ ๓๖) รองฯ
๓. นางมยุรี พูลศิลป
กรรมการ
๔. นางนพน้อม หวานอ่อน
กรรมการ
๕. นายไพทูล ไชยแสง
กรรมการ
๖. นายเดช บุญค้า
กรรมการ
๗. นายค้าแปลง ประเคนชัย
กรรมการ
๘. นายสมศรี ชื่นใจ
กรรมการ
๙. นายทับ
เจริญศรี
กรรมการ
๑๐. นายพรม นันตา
กรรมการ
๑๑. นางสาวกนกพร หวานอ่อน
กรรมการ
๑๒. นางสาวปิยะนันท์ ชนะมาร
กรรมการ
๑๓. นางสาววิญดา สุริยะ
กรรมการ
๑๔. นางสาวรจนา แสงลี
กรรมการ
๑๕. นางสาวพัชราภรณ์ จตุเทน
กรรมการ
๑๖.นางวาสนา สุขชิน
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ต่อประสานงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เช่น สถานีวิทยุ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่ ส่วนราชการต่างๆ อ้าเภอส่องดาว และอ้าเภอใกล้เคียง จัดท้าเอกสารประชาสัมพันธ์
แผ่นป้ายโฆษณา จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายไพรวัลย์ เกตุนันท์ นายก อบต.ปทุมวาปี
ประธานกรรมการ
๒. นายทองชัย ฟองชน
ก้านันต้าบลปทุมวาปี รองประธานกรรมการ
๓. ก้านันต้าบลวัฒนา
รองประธานกรรมการ
๔. ก้านันต้าบลส่องดาว
รองประธานกรรมการ
๕. ก้านันต้าบลท่าศิลา
รองประธานกรรมการ
๖. ผู้ใหญ่บ้านต้าบลปทุมวาปีทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๗. ผู้ใหญ่บ้านต้าบลวัฒนาทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๘. ผู้ใหญ่บ้านต้าบลส่องดาวทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๙. ผู้ใหญ่บ้านต้าบลท่าศิลาทุกหมู่บ้าน
กรรมการ
๑๐.นายสมานมิตร ทองนู
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการรับบริจาค (จุดที่ ๑) บริเวณร่มโพธิ์ข้างศาลาการเปรียญ
มีหน้าที่รับลงทะเบียนแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในการรับบริจาคร่วมท้าบุญ โดยการ
ลงบัญชีการรับบริจาคให้เรียบร้อยและส่งยอดบัญชีรับจ่ายในแต่ละวันให้คณะกรรมการอ้านวยการ
ทราบ จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายประยูร หวานอ่อน ผู้อ้านวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา ประธานกรรมการ
๒. นายประมงค์ สุขชิน
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านปทุมวาปี รองประธานกรรมการ
๓. นายไชยยงค์ ผกานนท์
กรรมการ
๔. นายอเนก ศิริบูรณ์
กรรมการ
๕. นางลาวัลย์ พิทักษ์
กรรมการ
๖. นางเปรมฤดี กาญบุตร
กรรมการ
๗. นางรุ่งนภา มุลฑา
กรรมการ
๘. นางธรารัตน์ ก้อนตาล
กรรมการ
๙. นางสาวนิชานันท์ เขาราช
กรรมการ
๑๐.นายธีระชัย แสงชาติ
กรรมการ
๑๑.นางไพวรรณ คุณอุ่น
กรรมการ
๑๒. นางจารุณี พรหมสุขันธ์
กรรมการ

๑๓. นางมณีวรรณ จันทร์โพธิ์
๑๔. นางประไพศรี แสงลี
๑๕. นางไพบูลย์ สมบัติศรี
๑๖. นายกรุงทอง กรุณาน้า
๑๗. นายวิตัด พรหมพินิจ
๑๘. นายวัฒนา ถิตย์ประเสริฐ
๑๙.นายธีระ รอดสวัสดิ์
๒๐. นางปิยะนุช เหมะธุลิน
๒๑. นางศิริพร สอนบุปผา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการรับบริจาค (จุดที่ ๒) บริเวณลานพระเจดีย์
๑. นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ ผอ.รร.หนองแวงประชาราษฎร์อ้านวย ประธานกรรมการ
๒. นายชุมพร กรุณาน้า
ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
รองประธานกรรมการ
๓. นายทองปาน นันทราช
กรรมการ
๔. นางสาวอมรรัตน์ ศิริบุตร
กรรมการ
๕. นางนงเยาว์ ฝุ่นเงิน
กรรมการ
๖. นายธนูชัย ภูจอมจิตร
กรรมการ
๗. นายเกชา ยิ่งยืน
กรรมการ
๘. นายสงวน บุตรแก้ว
กรรมการ
๙. นางปิ่นแก้ว คารภูมี
กรรมการ
๑๐.นายปิยะวิทย์ ส้าราญพัด
กรรมการ
๑๑.นางกุลนิษฐ์ วงศ์ด้า
กรรมการ
๑๒. นางกุดั่นดวง วงศ์ภาค้า
กรรมการ
๑๓. นางวราวรรณ ภูจอมจิตร
กรรมการ
๑๔. นางสาววราภรณ์ แสงลี
กรรมการ
๑๕. นางราตรี พรหมพินิจ
กรรมการ
๑๖. นางครองสา ดีสร้อย
กรรมการ
๑๗. นางสาวสุธีรา ปางบุญ
กรรมการ
๑๘. นายเวียงชัย นามวงศ์
กรรมการ
๑๙. นายปัญญา สุระเสน
กรรมการ

๒๐. นายฟื้น พรหมวิชัย
๒๑. นายณงค์ศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
๒๒. นายทวีเดช ยิ่งยืน
๒๓. นายโรจน์ฤทธิ์ พรหมวิชัย
๒๔. นายสมยศ จันลาวงศ์
๒๕. นายสุทธิชัย ราชชมพู

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
มีหน้าที่ควบคุม ดูแลรักษาปัจจัยทีไ่ ด้รับบริจาคมาเก็บไว้ให้ปลอดภัยและลงบัญชี แจ้งยอด
ในแต่ละวัน จึงขอมอบหน้าที่ให้
1. นายบรรทม แสงลี
ประธานกรรมการ
2. นายประยูร หวานอ่อน
กรรมการ
3. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
กรรมการ
4. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ
กรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์ กรรมการ
6. นายอ้านวย พูลศิลป
กรรมการ
7. นายประมงค์ สุขชิน
กรรมการ
8. นายชูทรัพย์ ภาวงค์
กรรมการ
9. นายชุมพร กรุณาน้า
กรรมการ
10. สจ.บุญมา ฝ่ายขันธ์
กรรมการ
11. นางสุภาวดี สุนทร
กรรมการ
12. นางวราภรณ์ ไพค้านาม
กรรมการ
13. นางกฤษณา มะลิไมย์
กรรมการ
14. นางวาทินี หอมเหย
กรรมการ
15. นางสาวยุลี สุขกิจ
กรรมการ
16. นางวาสนา พรหมสุขันธ์
กรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับพระ (ฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส)
มีหน้าที่ให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสถานที่ให้พระสงฆ์ส้าหรับจ้าวัด อุปัฎฐากพระสงฆ์
ขอมอบหน้าที่ให้
๑. พระอาจารย์เสือ กนฺตสาโร
๒. พระครูปลัดกัณหา วิสุทฺธสีโล

๓. พระครูสาสนกิจจาทร
๕. พระอาจารย์ช้านาญ อคฺคปญฺโญ
๗. พระอาจารย์อ่อนสา ชยธมฺโม
๙. พระอาจารย์สวาสดิ์ เมธิโก
๑๑. พระสถิตศักดิ์ ฐานวุฑฺโฒ
๑๓.พระสัญญา ฐิติโก
๑๕. พระธีระพล โอภาโส
๑๗. พระต้น กิตติปัญโญ
๑๙.พระเสถียร ฐิตมโน
๒๑.พระณัฐศิลป อมโร
๒๓. พระชัยวิชิต นาถปุญโญ
๒๕. พระยงค์ เขมธมฺโม
๒๗.สามเณรคฤหาสน์ ศรีปัญญา
๒๙.สามเณรวิสันต์ จิตรจักร
๓๑. สามเณรวิทยา พรหมสุขันธ์
๓๓. นายบุญเลี้ยง กระมนตรี
๓๕. นายผา สีลารักษ์
๓๗. นายบุญมี อุปฌาจิต
๓๙. นายทิม ทองค้า
๔๑. นายนารงค์ สีทองไชย
๔๓. นายสว่าง นันอุดร
๔๕ นายเฮียง บุญเสริม
๔๗.นายศาลา ค้าเรืองโคตร
๔๙ นายหนูแดง ชมเชย
๕๑. นายรักษ์ ทุมวงศ์
๕๓.นายบุญมี จันทร์โคตรแก้ว
๕๕. นายประหยัน ธารารักษ์

๔. พระอาจารย์วิรักษ์ ธมฺมรกฺขิโต
๖. พระอาจารย์สมควร ปุญฺญกาโม
๘. พระอาจารย์สกล กตธมฺโม
๑๐. พระอาจารย์สุข สุกฺกธมฺโม
๑๒. พระเริงชัย วชิรญาโณ
๑๔. พระอนุพนธ์ ปภัสสโร
๑๖. พระนิกร จันทโก
๑๘.พระตั้ม สุภัทโท
๒๐. พระศิลา ญาณวโร
๒๒.พระโอวาท จิตติธโร
๒๔. พระสมชาย อุตฺตโร
๒๖. สามเณรวรวิทย์ แสงลี
๒๘. สามเณรอมรศักดิ์ หอมสมบัติ
๓๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์ จิตรจักร
๓๒. นายสายทอง พรหมสุขันธ์
๓๔.นายเรียน บุญพัด
๓๖. นายทองดี ลับภู
๓๘. นายวิวัฒน์ แสงลี
๔๐. นายสังเวียน จันทะประสาน
๔๒. นายขุนแผน พรหมสุขันธ์
๔๔. นายชูชาติ วรรณขาว
๔๖. นายดาลม นาพลเทพ
๔๘. นายสา กรุณาน้า
๕๐. นายสุด ผันผ่อน
๕๒. นายวิจิตร ศรีอภัย
๕๔. นายทองมา จิตรจักร

คณะกรรมการฝ่ายศาสนพิธี (ฝ่ายพระสงฆ์และฆราวาส)
มีหน้าที่ล้าดับขั้นตอน พิธีกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องไปในก้าหนดการในแต่ละวัน จึงขอ
มอบหน้าที่ให้

๑. พระครูวรกิจธรรมโกศล
๓. พระอาจารย์จ้าเนียร จิตฺตส้วโร
๕. พระครูประวิตธรรมคุณ
๗. พระครูกมลธรรมรังสี
๙. พระมหาจิตตกานต์ จีรวัฒโน
๑๑. พระวิสิทธิ์ ฐาวโร
๑๓. พระอุทัย ธีโร
๑๕. พระอุทัย อุตฺตโม
๑๗. นายอาทิตย์ จักษุจินดา

๒. พระอาจารย์บุญธรรม สุทธิญาโณ
๔. พระครูวินัยธรสมควร กตปุญโญ
๖. พระครูโสภณธรรมคุณากร
๘. พระสุรพล ภูริปัญโญ
๑๐. พระสัญชัย กนฺตสีโล
๑๒. พระสุรเดช กนฺตธมฺโม
๑๔. พระกมล วิมโล
๑๖.พระอ้านาจ ญาณธโร

คณะกรรมการฝ่ายประดับตกแต่ง
มีหน้าที่ในการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยดอกไม้ ไม้ประดับ ผูกผ้าประดับบริเวณเจดีย์
และตามเต้นท์ต่างๆ มณฑปที่วางพระบรมสารีริกธาตุ จึงขอมอบให้
๑. นายประยูร หวานอ่อน
๒. นายประนมเนตร มุณฑา
๓. นายประมงค์ สุขชิน
๔. นายอ้านวย พูนศิลป
๕. นางปิยะนุช เหมะธุลิน
๖. นางไพบูลย์ สมบัติศรี
๗. นางสาววราภรณ์ แสงลี
๘. นางวราวรรณ ภูจอมจิตร
๙. นางนงเยาว์ ฝุ่นเงิน
๑๐. นางณัฐสุดา บุลานนท์
๑๑. นางวาสนา สุขชิน
๑๒. นางมยุรี พูลศิลป
๑๓. นางสาวทิพวรรณ อุทัยเต
๑๔. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนคร
๑๕. นางเปรมฤดี กาญจบุตร
๑๖. นางรุ่งนภา มุลฑา
๑๗. นางธารารัตน์ ก้อนตาล
๑๘. นางสาวนิชานันท์ เขาราช
๑๙. นางลาวัณย์ พิทักษ์
๒๐. คณะจากนครราชสีมา
๒๑. คณะจากวัดเขาแจงเบง จังหวัดจันทบุรี
๒๒. คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
๒๓. องค์การบริหารส่วนต้าบลปทุมวาปี
๒๔. ชาวบ้านหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต้าบลปทุมวาปีและใกล้เคียง

คณะกรรมการฝ่ายน้าร้อน
มีหน้าที่จัดหา บริการน้้าร้อน ส้าหรับถวายพระภิกษุ สามเณร พราหมณี ชีผ้าขาวและญาติ
โยมที่มาร่วมงาน จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑.นายกง สุริยะฉาย ประธานกรรมการ ๒.นายทรัพย์ ส้าราญพัฒน์ รองประธาน

๓. นายกวน ศูนยันต์
๕. นายวิเชียร สุขจิตร
๗. พ่อบัว จันทร์โคตรแก้ว
๙. นายสมัย พิมพาชัย
๑๑. นายสุรพล กองธรรม
๑๓. นายสมัย สมพินิจ
๑๕. นายสวัสดิ์ พวงเพชร
๑๗. นายเวียงชัย ภูเทียมลม
๑๙. นายบุญมี ค้าเรืองโคตร

๔. นายทรงกรด จองระหงษ์
๖. นายโกวิทย์ ค้าภูแสน
๘. นายตุ้ม แสงลี
๑๐. นายลอย นามประมา
๑๒. นายศิริ ฤทธิธรรม
๑๔. นายนอ นามประมา
๑๖. นายวิริยะ โคตรสละ
๑๘. นายผ่าน แสงลี
๒๐. นายปิ่น กองธรรม

คณะกรรมการ น้าดืม่ – น้าใช้
๑. นายเคี่ยม พรหมสุขนั ธ์ ผู้ใหญ่บ้านท่าวัด
ประธานกรรมการ
๒. นายแสวง บุญยะใบ ผู้ใหญ่บ้านถ้้าติ้ว
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุพชัย ศรีวงษา
ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง รองประธานกรรมการ
๔. นายอ่อนศรี จิตรจักร
๕. นายสมัย ธรรมไทยทิพย์
๖. นายบัญชา สุวรรณไชยรบ
๗. นายเรือง มาละอินทร์
๘. นายประสิทธิ์ แสงลี
๙. นายอินถวา ภักดีรักษ์
๑๐. นายมุจลินทร์ พรหมสุขันธ์ ๑๑. นายชัยเดช แนบตู้
๑๒. นายรวมรัน ค้าภูแสน
๑๓. นายยอดชาย ค้าภูแสน

คณะกรรมการฝ่ายแสงสว่าง
มีหน้าที่จัดหา ติดตั้งไฟฟ้าตามจุดต่างๆ เช่น
โรงทาน ตามถนน จึงขอมอบให้
๑. นายนิมิตชัย พระราช
๒. นายเหรียญทอง พรหมสุขันธ์
๓.นายสุรพงษ์ พรหมสุขนั ธ์
๕. นายบรรทม สีอ่อน
๗. นายแหลมทอง สุวรรณเพชร
๙. นายวุฒิชัย ไสยศรี

ไฟฟ้าในบริเวณงาน ตามเต้นท์ต่างๆ ตาม
ประธานกรรมการ
รองประธาน
๔. นายทนงศักดิ์ พรหมสุขันธ์
๖. นายบุญยัง พรหมสุขันธ์
๘. นายชลาวุฒิ โพธิจักร

คณะกรรมการฝ่ายเสียง
มีหน้าที่ จัดหาเครื่องเสียงไว้ตามจุดต่างๆ เช่น กองอ้านวยการ บริเวณที่จะบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ จึงขอมอบหมายให้ พระครูวรกิจธรรมโกศลและลูกศิษย์ของท่าน

คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร
มีหน้าที่ในการรักษาความสงบสุขและการจราจร เช่น ความสงบสุขเรียบร้อยของผู้มาร่วม
ในงาน รวมทั้งจัดระเบียบการเข้า –ออกรถยนต์ อ้านวยความสะดวกรถยนต์พระที่มาร่วมงาน
จัดระเบียบการจอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจร และการแก้ไขไม่ให้ผู้ใดมา
ก่อกวนความสงบในงาน ขอมอบหน้าที่ให้
๑. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์
ผกก.สภ.ส่องดาว ประธานกรรมการ
๒. รองผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจภูธรส่องดาว
รองประธานกรรมการ
๓. เจ้าหน้าทีต่ ้ารวจ สภ.ส่องดาว ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการ
๔. อปพร.เทศบาลต้าบลส่องดาว ทุกคน
กรรมการ
๕. อปพร.ต้าบลปทุมวาปี ทุกคน
กรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายรับผิดชอบเกีย่ วกับขยะ
มีหน้าที่ดูแลความสะอาด ตลอดถึงหาภาชนะที่ทิ้งขยะ เก็บขยะ หาสถานที่ทิ้งขยะ โดย
ประสานงานกับกองอ้านวยการ จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑. เทศบาลต้าบลส่องดาว
๒. เทศบาลต้าบลท่าศิลา
๓. อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก หน่วย นปป.สน.๘
๔. นักเรียน รด.

กรรมการที่ประจ้าอยู่บนมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ
มีหน้าที่ประจ้าอยู่มณฑปพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อยกผอบพระบรมสารีริกธาตุออกมาใส่
พานให้กับผู้อัญเชิญ จ้านวน ๔ คน มอบหน้าที่ให้
๑. คุณชาตรี
ทรัพยากร
๒. นายเต็ม สมบัติศรี
๓. นายแอ้ มาตรโสภา
๔. นายสวาท เหมะธุลิน

กรรมการทีป่ ระจ้าอยู่จุดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
มีหน้าที่ประจ้าอยู่จุดที่จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุบนยอดเจดีย์ จ้านวน ๓ คน
ขอมอบหน้าที่ให้
๑.นายเคี่ยม พรหมสุขนั ธ์ ๒. นายวิชยา วังภคพัฒนวงศ์ ๓. คุณปิยะอร วังภคพัฒนวงศ์

กรรมการรับพาน
มีหน้าที่รับพานจากเจ้าหน้าที่อัญเชิญและไปวางไว้ที่รับพระบรมสารีริกธาตุ จ้านวน ๓ คน
จึงมอบหมายให้

๑ นายอ่อนศรี จิตรจักร ๒. นายจิระศักดิ์ แสงกล้า ๓. นายสังเวียน จันทะประสาน

กรรมการประจ้าบันไดจุดอัญเชิญ
มีหน้าที่คอยเข็นบันได เข้า-ออก จุดอัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุขึ้นไปบรรจุ จ้านวน ๓ คน
ขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายเกษร เทียมราช ๒. นายจ้าลอง ค้าภูแสน ๓. นายวิษณุวัฒน์ บุญสร้าง

เจ้าหน้าที่อญ
ั เชิญพระบรมสารีริกธาตุจากมณฑปไปจุดที่จะขึนไปบรรจุยอดเจดีย์
ชุดที่ ๑
๑. พระครูอุดมญาณโสภณ ๒. หลวงพ่อตัวแทนแม่ภาวนา ๓. พ่อเสรี เลี้ยงสว่างวงศ์
๔. คุณธนาธร ออศิริวิกรณ์ ๕. นายภมร ศรีลารักษ์
ชุดที่ ๒
๑............................................... ๒..........................................๓...........................................
๔............................................... ๕..........................................
ชุดที่ ๓
๑............................................... ๒..........................................๓. คุณไพศาล ปันทะวังกูล
๔. คุณธเนตร เอียสกุล
๕. พ่อกาฬสินธ์ สุริยะจันทร์
ชุดที่ ๔
๑. ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล
๒. นายวัชระ วิทยากูล ๓. นายทองปาน สูตรไชย
๔. นายทองแดง ฤทธิธรรม ๕. นายพวง พรหมเสนา
ชุดที่ ๕
๑. ส.ส.เกษม อุประ
๒. นายสวาท เหมะธุลิน
๓. นายค้าปิว พิศเสน
๔. นายทวี ป้องค้าสิงห์
๕. นายวิจิตร เจริญ
ชุดที่ ๖
๑. นายสมเจตน์ พิมพานนท์ ๒. นายกฤษพงศ์ อยู่เย็น
๓. นายนิวัติ สุวรรณไชยรบ ๔. นายล้าปาง หลักบุญ
๕. นายสวาท บุญเลิศ
ชุดที่ ๗
๑. พ.ต.อ.มานพ ไต่วัลย์ ๒. นายประมงค์ สุขชิน ๓. นายสัมฤทธิ์ หงส์ชูตา
๔. นายบรรทม แสงลี
๕. นายชัยมงคล ไชยรบ

ฝ่ายสงฆ์และเนกขัมมะ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดเจดีย์
๑. พระครูกมลธรรมรังสี (เหนอ) ๒. พระอาจารย์จ้าเนียร จิตฺตส้วโร (ชาญ)

๓. พระอาจารย์สุพจน์ ปมุโท
๕. นายญาณพิชิต ยันติ

๔. นายโกศล ศรีเมือง
๖. นายกมล เหลียมวิเศษ

เจ้าหน้าที่ชุดปรกติขาวที่นั่งรถยนต์ในขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ
จ้านวน ๑๕ คน ขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายไพรวัลย์ เกตุนันท์
๓. นายบุญธาตุ มาตรโสภา
๕. นายกิตติพงษ์ ภาวงศ์
๗. นายส้าราญ แก้วค้าสอน
๙. นายประสาท สมหวัง
๑๑. นายวุฒิพงษ์ จันทร์โพธิ์
๑๓. นายถนัดพร ฝุ่นเงิน
๑๕. นายชัยวัฒน์ ทิพย์บุญชู

๒. นายวีรศักดิ์ สีแดง
๔. นายไสว ทะจรสมบัติ
๖. นายทองชัย ฟองชน
๘. นายแอ้ มาตรโสภา
๑๐. ส.จ.บุญมา ฝ่ายขันธ์
๑๒. นายอ้านวย พูลศิลป
๑๔. นายประยูร หวานอ่อน

พราหมณ์ประจ้ารถยนต์แห่เพื่อดูแลมณฑปพระบรมสารีริกธาตุ
จ้านวน ๔ คน ขอมอบหน้าที่ให้
๑. นายนารงค์ สีทองไชย
๓. นายมานิตย์ ลีละครจันทร์

๒. นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
๔. นายธวัชชัย เลิศสงคราม

คณะกรรมการบูชาวัตถุมงคล
๑. นายอนันต์ นามประมา เป็นประธาน
๓. นายค้าหล้า ฤทธิธรรม
๕. นายสิทธิพร แสงลี
๗. นายไพทูร ไชยแสง
๙. นายเสริม จันทองเสริม
๑๑.นางสมสมัย ฟองชน
๑๓.นางจีรภัทร ประภาสินธ์
๑๕.นางสาวจิราภรณ์ สีอ่อน
๑๗. นางฤทัยรัตน์ วงค์ภูมี

๒. นายเลี่ยน ดวงได้ รองประธาน
๔. นายเทียบ พรหมวิชัย
๖. นายอมรินทร์ แสงลี
๘.นายคมสันต์ นามประมา
๑๐.นายสมัยทัย พรหมสุขันธ์
๑๒.นางสุณียา ไชยแสง
๑๔. นางจารุวรรณ เยาวขรรณ์
๑๖.นางสาวจีรวรรณ เสนาศรี

พิธีกร
มีหน้าที่เป็นพิธีกรในงานอยู่บริเวณเจดีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาร่วมงานได้ทราบในพิธี
การต่างๆ จึงขอมอบหมายให้
๑. นายประนมเนตร มุณฑา
๒. นางสุดี นามบุรี

๓. นายบรรทม แสงลี

๔. พระภิกษู 1 รูป

ฝ่ายโรงครัวกลาง
มีหน้าที่จัดหาอาหารเพื่อถวายพระ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั้ง
หลายที่มาร่วมงาน จึงขอมอบหน้าที่ให้
๑.นายสมาน ตาระบัติ ประธานกรรมการ ๒. นายเคี่ยม พรหมสุขันธ์ รองฯ
๓. นายแสวง บุญยะใบ รองประธาน
๔. นายสุพชัย ศรีวงษา
รองประธาน
๕. คณะชาวบ้านท่าวัดทุกคน กรรมการ
๖. คณะชาวบ้านถ้้าติ้วทุกคน กรรมการ
๗. คณะชาวบ้านทรายทองทุกคน กรรมการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ
อุสาหะ และได้ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หากมีปัญหา อุปสรรคใดๆ ให้รายงานคณะกรรมการฝ่ายอ้านวยการทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้
พิจารณาแก้ไขต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

( พระครูอุดมญาณโสภณ )
เจ้าอาวาสวัดถ้้าอภัยด้ารงธรรม (วัดถ้้าพวง)

