ประกาศสานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
-------------***-----------ด้วยสำนักงำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำร
กลุ่มโรงเรียน สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดแผนพัฒนำ
กลุ่มโรงเรียนฯ ระยะเวลำ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) พิจำรณำเห็นสมควรว่ำ กำรบริห ำรกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จำเป็นต้องจัดให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำและมีคุณภำพ เน้นกระบวนกำรเรียนกำร
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจำเป็นต้องมีกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งควำมสำมำรถทักษะ
ด้ำนวิช ำกำร จึ งกำหนดจั ด โครงกำรแข่งขันทั กษะวิช ำกำร “ปริยัติสั มพั นธ์ น้ อมนำศำสตร์พระรำชำ” ระดับ กลุ่ ม
โรงเรีย น ครั้งที่ ๑๐ ขึ้น ในวัน ศุกร์ ที่ ๘ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบำลีส ำธิตศึกษำมหำจุฬำลงกรณรำช
วิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอกพระอำรำมหลวง และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จำนวน
๔๐ โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
๑.๑ พระธรรมเสนำบดี
รองเจ้ำคณะภำค ๗
วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร
๑.๒ พระเทพโกศล
ที่ปรึกษำเจ้ำคณะภำค ๗
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๓ พระเทพปริยัติ
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง
๑.๔ พระเทพรัตนนำยก
เจ้ำคณะจังหวัดลำพูน
วัดพระธำตุหริภุญชัยรำชวรวิหำร
๑.๕ พระสุมณฑ์ศำสนกิตติ์
เจ้ำคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดพระธำตุดอยกองมู
๑.๖ พระรำชวิสุทธิญำณ
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน,แม่ฮ่องสอน (ธ)
๑.๗ พระเทพมังคลำจำรย์
รองเจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดท่ำตอน พระอำรำมหลวง
๑.๘ พระเทพสิงหวรำจำรย์
รองเจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดพระสิงห์วรมหำวิหำร
๑.๙ พระรำชรัชมุนี
เจ้ำคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง
๑.๑๐ เจ้ำคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๑ เจ้ำคณะตำบลทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๒ เจ้ำอำวำสทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๓ ผู้จัดกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกโรงเรียน
๒. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๒.๑ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๒.๒ ผู้อำนวยกำรกองพุทธศำสนศึกษำ
๒.๓ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่

๒

๒.๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดลำพูน
๒.๕ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒.๖ ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
๒.๗ นักวิชำกำรศำสนำ สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. คณะกรรมการอานวยการ และดาเนินการจัดงาน
มีหน้าที่ วำงแผนอำนวยกำรจัดงำนอำนวยควำมสะดวก สั่งกำร ให้คำปรึกษำแนะนำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้นเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย.๓.๑ พระครูสุนทรพิมลศีล
ประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๓.๒ พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ
รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๓.๓ พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ
รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๓.๔ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๓.๕ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอินทำรำมวิทยำ
กรรมกำร
๓.๖ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฒฺฑโน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๓.๗ พระครูวีรกิจสถำพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ
กรรมกำร
๓.๘ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๓.๙ พระครูนครบุรำณำนุรักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดพระบำทอุดม
กรรมกำร
๓.๑๐ พระมหำณัฐพล ฐิตฺธมฺโม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ กรรมกำร
๓.๑๑ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
กรรมกำร
๓.๑๒ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๓.๑๓ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกโรง
กรรมกำร
๓.๑๔ นำยมำนพ ปิยะวงค์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๓.๑๕ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๓.๑๖ นำยสุริยำ พวงโฉม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชตุนศึกษำ
กรรมกำร
๓.๑๗ นำยสุทธิพร ในยะแจ่ม
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๓.๑๘ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๓.๑๙ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๓.๒๐ ครูบรรพชิตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกรูป
กรรมกำร
๓.๒๑ ครูฆรำวำสโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกคน กรรมกำร
๓.๒๒ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒๓ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๔ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๕ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๖ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔. คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ
มี ห น้ า ที่ จั ด ท ำเอกสำรประกอบกำรแข่ งขั น หนั งสื อ รำชกำรขอควำมร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ และติ ด ต่ อ
ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ รวบรวมผลกำรแข่งขันเพื่อประกำศผลกำรแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรแก่ผู้
แข่งขันแต่ละกิจกรรม และผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย.-

๓

๔.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ
๔.๒ พระมหำณัฐพล ฐิตฺธมฺโม
๔.๓ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ
๔.๔ นำงสำวรัตนำ กัญจนวัตตะ
๔.๕ นำงสำวจุฑำมำศ พงศ์ศิริวำณิชย์
๔.๖ นำงสำวพนิตำพร สำยปัญญำ
๔.๗ นำยมณีศักดิ์ โพธำยะ
๔.๘ นำงสำวพัทธ์จิรำ หัตถกิจโกวิท
๔.๙ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
๔.๑๐ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
๔.๑๑ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน
๔.๑๒ นำยแสวง เสมอใจ
๔.๑๓ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๕. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม
มีหน้าที่ กำรรับลงทะเบียนและต้อนรับ ผู้เข้ำร่วมงำนของแต่ละโรงเรียน คณะกรรมกำรตัดสินผลกำรแข่งขันและผู้
ที่เข้ำร่วมงำนทั่วไปประกอบด้วย.๕.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ นำยเดชำ เมธีวัฒนำกุล
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๔ ว่ำที่ ร.ต.ธวัชชัย มูลอินต๊ะ
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๕ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๕.๖ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๕.๗ นำงสำวผ่องพรรณ โกกำธรรม โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๘ นำงสำวเสำวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๙ นำงสุชัญญำ คุณยศยิ่ง
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ดาเนินการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่พิธีเปิด-ปิดงำน สถำนที่แข่งขันทักษะวิชำกำรและสถำนที่อื่นๆ ประกอบด้วย.๖.๑ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ พระมหำมนตรี อนุตฺตโร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๖.๓ นำยพิศัณย์ มณีวรรณ์
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๔ พระทศพล ธีรปญฺโญ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๕ พระฌำฎล วชิรญำโณ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๖ พระสมชำย อภิวโร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๗ พระณัฐพล ณฏฐพโล
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๘ พระรุ่งโรจน์ ธมฺมทินฺโน
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๙ พระอรรณพ ธมฺมรโต
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๑๐ นำยศักดิ์ชำย ดำรงรักษ์ธัญญำ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร

๔

๖.๑๑ นำยกฤษดำ โยธำรำษฎร์
๖.๑๒ นำยบุญมี แซ่ลี
๖.๑๓ นำยศุภิชัย ปัญญำอนันต์วงค์
๖.๑๔ คณะกรรมกำรนักเรียน
๖.๑๕ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
๖.๑๖ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
๖.๑๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
๖.๑๖ นำยแสวง เสมอใจ
๖.๑๗ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. ทุกรูป
กรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้าดื่ม และน้าปานะ
มีหน้าที่ จัดเตรียมอำหำร น้ำดื่ม ประสำนงำนกับผู้ที่มำส่งอำหำรและน้ำดื่ม โรงทำนภัตตำหำรเพลจัดเตรียมน้ำดื่ม
สำหรับพระเถรำนุเถระ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมกำรตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
๗.๑ พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐำกรณ์ ณฏฺฐำกโร วัดโชติกุนสุวรรณำรำม
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ นำงเซ็นต์ คำมำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๗.๓ นำงศุภลักษณ์ พั้วป้อง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๔ นำงสำวสุธินี บุตรตำนนท์
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๕ นำงพรภมน ศรีปันรำช
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๖ นำงสำวจันทร์จิรำ เบ็ญจวรรณ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๗ นำงสำวจุติมำ สิมมะลิ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๘ นำงสำวนันทวัน แสงคำ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๙ นำงสำวธิดำรัตน์ รอดเขียว
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๑๐ นำงสำวสมพร ยะวัง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๗.๑๑ คณะกรรมกำรนักเรียน
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. ทุกรูป
กรรมกำร
๗.๑๒ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำร
๗.๑๓ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๑๔ นำงสำวณัฐนันท์ ยอดธนันชัย โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗.๑๕ นำงสำวสำยวำริน ทำหำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรบันทึกภำพต่ำงๆ ในกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย.๘.๑ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฒฺฑโน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
ผู้อำนวยโรงเรียนวัดพระเจ้ำตนหลวง
รองประธำนกรรมกำร
๘.๓ นำยเกียรติ อังศุสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๘.๔ นำยหน่อเถื่อน แสนหน่อ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๘.๕ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘.๖ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๕

๙. คณะกรรมการฝ่ายลาดับพิธีการและเครื่องเสียง
มีหน้าที่ ดำเนินกำรด้ำนพิธีกำรเปิด-ปิดงำน จัดเตรียมเครื่องเสียงและประชำสัมพันธ์ภำยในงำน ประกอบด้วย.๙.๑ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๙.๓ นำยณพัฒนนินนำท จิตนเรศอำจหำญ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์งำมปริยัติวิทยำ
กรรมกำร
๙.๔ นำยจำนงค์ ปัญจะนะ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๙.๕ นำยสุริยำ พวงโฉม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๙.๖ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำรสรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑๐.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๑๐.๓ พระมหำณัฐพล ฐิตธมฺโม ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๐.๔ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอินทำรำมวิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๕ พระครูวีรกิจสถำพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ
กรรมกำร
๑๐.๖ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๑๐.๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐.๙ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐.๑๐ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์ นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผลการดาเนินงาน
มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑๑.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑฺโฒ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๔ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๕ พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฒฺฑโน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๖ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม
กรรมกำร
๑๑.๗ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
กรรมกำร
๑๑.๘ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๑๑.๙ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๑.๑๐ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑.๑๑ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑.๑๒ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑.๑๓ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖

๑๒. คณะกรรมการควบคุมกากับห้องแข่งขัน และประสานงาน
มีหน้าที่ ควบคุมกำกับห้องแข่งขัน แต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีปัญหำ อุปสรรคให้ดำเนินกำร
ติดต่อประสำนงำนกับกองเลขำนุกำร หรือประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆ ประกอบด้วย
๑๒.๑ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๒๑ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำคณิตศำสตร์ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงจรัสศรี ธรรมธิ
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวตวงทอง บุญมำชัย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๑๒.๒ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๒๒ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม แต่งกลอนสด ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ –๑๐.๓๐ น./กิจกรรม แต่งกลอนสด ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ –๑๐.๓๐น.
กิจกรรม ตอบปัญหำสังคมศึกษำ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยพิบูรณ์ คำศักดิ์
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวศรีสุดำ เหมยแก้ว
โรงเรียนสัพพัญญูวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๓ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๒๓ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำกำรงำนอำชีพฯ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำศิลปะ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงปรำณี แก้วเป็ง
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำยคำวงค์ ธำรสุขจินดำ
โรงเรียนพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๑๒.๔ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๒๔ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำไทย ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ น.
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำไทย ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. นำยวัชระ คำรินทร์
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๒. นำยวุฒิชัย อุ่นคำ
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
คณะกรรมการควบคุมและตัดสินคะแนนการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย
๑.พระครูสุเมตพัฒโนดม,ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
๒.พระครูสิริบรมธำตุพิทักษ์,ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
๓.พระวิสิทธิ์ ฐิตวิสุทฺโธ ดร. มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
๑๒.๕ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๒๕ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ น.
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. นำงสำวมินตรำ ถำวร
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำยวิเวศน์ ไชยเทพ
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
คณะกรรมการควบคุมกากับและตัดสินการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ
๑.พระครูใบฏีกำทิพย์พนำกรณ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
๒.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
๓.ดร.เดชำ ตำละนึก
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตเชียงใหม่ กรรมกำร
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๑๒.๖ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๓๑ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำพระพุทธศำสนำ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำไทย ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยอำนพ รำตรี
โรงเรียนเขื่อนผำกวิทยำ
กรรมกำร
๒. ว่ำที่ ร.ต.ชัยยำ บุญมำ
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๗ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๓๒ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำพระพุทธศำสนำ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำไทย ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงพัฒนำ วรรณใหม่
โรงเรียนวัดโขงขำววิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงภัทธิรำ แปงชัย
โรงเรียนวัดพระธำตุห้ำดวง
กรรมกำร
๑๒.๘ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๓๓ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำสังคมศึกษำฯ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยเกรียงไกร พยี
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำยสันดุสิต ปินตำ
โรงเรียนเขื่อนผำกวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๙ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๓๔ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำบำลี ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำคณิตศำสตร์ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวชมพูนุท วันเพ็ญ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงอุดมพร แก้วแดง
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๒.๑๐ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๓๕ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำสุขศึกษำ และพลศึกษำ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยอภิรักษ์ กันทะเรียน
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำยณัชวุฒิ จิตกำวิน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๑๑ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๔๑-๒๔๒ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระ ม.ต้น และ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยศรชัย หนองคู
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๒. นำยปรีชำ เอื้ยงคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๑๒ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๔๓-๒๔๔ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม แข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม joomla เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑. นำยประเสริฐ แซ่หำง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวสุวิมล ตั๋นโน
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
คณะกรรมการ ตรวจและตัดสินการแข่งขันเขียนออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla
๑. ว่ำที่ ร.ต.อำนนท์ มะโนเมือง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำยธีระพงษ์ ใจคำมำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
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๑๒.๑๓ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๒๔๔-๒๔๕ อาคารช้อยนันทาภิวัฒน์
กิจกรรม ตอบปัญหำศิลปะ ม.ปลำย และตอบปัญหำกำรงำนอำชีพฯ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น
กิจกรรม ตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยยุทธศำสตร์ คำแสน
โรงเรียนวัดบ้ำนโฮ่งหลวง
กรรมกำร
๒. นำยเกียรตินิยม คำจินำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๑๔ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๑๓๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรม แข่งขันเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม (ตรี,โท,เอก) เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑. นำยสมศักดิ์ คำสำว
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวผ่องพรรณ โกกำธรรม
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๑๕ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๑๓๒ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรม เขียนเรียงควำม ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๒. นำงสำวจิตรวดี พรมมำ
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๑๖ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๑๓๓ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรม เขียนเรียงควำม ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. นำยแก้ว แก้วประเสริฐ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง กรรมกำร
๒. นำยณัฐศิษฐ์ ธนเสฏฐำกุล
โรงเรียนวัดพระบำทอุดม
กรรมกำร
๑๒.๑๗ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๑๓๔ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรม แข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. นำยบุญสวย เสำยะ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง กรรมกำร
๒. นำยสมพงษ์ แซ่ย้ำง
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๑๘ คณะกรรมการควบคุมกากับ ห้อง ๑๓๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กิจกรรม แข่งขันคัดลำยมือภำษำไทย ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑. นำยศรำวุฒิ สิทธิขันแก้ว
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำยสมดุลย์ ลำดดี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๑๙ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
กิจกรรม วาดภาพพุทธศิลป์ (ม.ต้น,ม.ปลาย) สถานที่แข่งขัน ศาลาสุคันธสีล เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำงนันทวัน แสงคำ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำยดิชพงษ์ ดอนแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยทำน
กรรมกำร
คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน การวาดภาพแนวพุทธศิลป์
๑. นำยโอภำส ชมชื่น
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำยศุภกิจ นรกิจ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยเสกสรรค์ สิงห์อ่อน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำร
๑๒.๒๐ คณะกรรมการตรวจและตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความ
๑. นำยไพรศำล สังข์เอี่ยม
โรงเรียนหอพระ
กรรมกำร
๒. นำงกำนดำ ชมดำ
โรงเรียนหอพระ
กรรมกำร
๓. นำงสำวศิริพร ทวีชำติ
โรงเรียนหอพระ
กรรมกำร

๙

๑๒.๒๒ คณะกรรมการตรวจและตัดสินการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย
๑. นำงปภำพร กมลสมัย
โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม
กรรมกำร
๒. นำงอัลลิปรียำ ปิงหล้ำ
โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม
กรรมกำร
๓. นำยกสิณ แก้ววงศ์
โรงเรียนสันทรำยวิทยำคม
กรรมกำร
๑๒.๒๓ คณะกรรมการตรวจและตัดสินการแข่งขัน การแต่งกลอนสด
๑. ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยำคม
กรรมกำร
๒. ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยำคม
กรรมกำร
๓. ครูโรงเรียนแม่ริมวิทยำคม
กรรมกำร
๑๒.๒๔ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี
๑.พระมหำสมบัติ ชวนเมธี
พระปริยัตินิเทศน์
กรรมกำร
๒.พระครูปลัดปัทมพงษ์ เตชปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดดับภัย
กรรมกำร
๓.พระกันตพงษ์ จนฺทสำโร
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดป่ำพร้ำวใน
กรรมกำร
๑๒.๒๕ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท
๑. พระมหำนพดล อภิญฺจโน
โรงเรียนธรรมรำชศึกษำ
กรรมกำร
๒. พระจิรำยุทธ อำภทฺรเมธี
โรงเรียนธรรมรำชศึกษำ
กรรมกำร
๓. พระบรรณวิชญ์ ปณฺณวิชฺโช
โรงเรียนธรรมรำชศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๒๖ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขัน เขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก
๑. พระมหำบุญชัย ปภสฺสรเมธี ป.ธ.๘
สำนักศำสนศึกษำ วัดสวนดอก กรรมกำร
๒. พระมหำสุมิตร ธมฺมชีวี ป.ธ.๘
สำนักศำสนศึกษำ วัดสวนดอก กรรมกำร
๓. พระมหำธนัชพงษ์ สุพรหมปญฺโญ ป.ธ.๖ สำนักศำสนศึกษำ วัดสวนดอก กรรมกำร
๑๒.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ทดลอง)
๑. ครูโรงเรียนวัฒโนทัย พำยัพเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. ครูโรงเรียนวัฒโนทัย พำยัพเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. ครูโรงเรียนวัฒโนทัย พำยัพเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวจันทร์จิรำ เบ็ญจวรรณ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวชุติมำ ดีเอื้อ
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๒.๒๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สิ่งประดิษฐ์)
๑. นำงสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดำ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำร
๒. นำงทองมุข โปธำ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำร
๓. นำงกรณ์กำญจน์ ภัทรำธนคัมภีร์ โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำร
กรรมการประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวณัฐนันท์ ยอดธนันชัย โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ ปินตำ
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๒๙ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (สารวจ)
๑. นำยนิโรจน์ แก้วชะเนตร
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำร
๒. นำงภำรดี จันทรจุติ
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำร
๓. นำงบุษบำ พงษ์ธำ
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำร

๑๐

คณะกรรมการประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวพิมพ์พลอย หงษ์ทอง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวชไมพร ทำวิรำช
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๓๐ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
๑. นำงสำวดวงพร สุนทรสรณ์
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำยวิชำญ จุดศรี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยตะวัน ชัยรัต
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการควบคุมกากับห้อง ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวจุติมำ สิมมะลี
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำยสมคิด ก้อนสุรินทร์
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๓๑ คณะกรรมการควบคุมตัดสินการแข่งขันการจัดสวนถาดชื้น
๑. นำยวิทยำ มุขมณี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำงสำวแพรวสุดำ ไชยต๊ะ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยสุนทร นะพรำนบุญ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการควบคุมกากับ ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑.นำยศรุต ทะนำนแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๒.นำยกฤษนะ แสนสำกล
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๒.๓๒ คณะกรรมการควบคุมและตัดสินการแข่งขันการแข่งขันการจัดสวนแก้ว
๑. นำยขวัญชัย นันติ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำยอุดมชัย พรหมมำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยชุติพงค์ สิทธิประเสริฐ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการควบคุมกากับ ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวปิโยรส จำรัส
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๒. นำงสำวพิมล อุดมนำกร
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๒.๓๓ คณะกรรมการควบคุมกากับ และตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
๑. นำงสำวนิภำพร นันตำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. นำยณัฐพงค์ ตูมมะรำช
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. นำยสุริศร์กร คล่องแคลว
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการควบคุมกากับ ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสุทธิลักษณ์ เมืองพรหม
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๒. นำงสำวศิริพร ปัญญำยิ่ง
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๒.๓๔ คณะกรรมการควบคุมกากับ ตรวจและตัดสินผลคะแนน การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
๑. อ.เอกพงศ์ สุริยงค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
๒. อ.สิริพร คืนมำเมือง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
๓. อ.สมศักดิ์ พรมจักร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำร
กรรมการควบคุมกากับ ประสานงานรับ-ส่งข้อสอบ/อานวยความสะดวก
๑. นำงสำวชุรีพร เฟื้องฟูเกียรติ
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๒. นำงสำววรำงคณำ ครองทรัพย์ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร

๑๑

๑๓. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา (กิจกรรมตอบปัญหำภำษำไทย
ตอบปัญหำคณิตศำสตร์ ตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ตอบปัญหำสังคมศึกษำ ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ตอบปัญหำ
สุขศึกษำและพลศึกษำ ตอบปัญหำศิลปะ ตอบปัญหำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ตอบปัญหำ
บำลีไวยำกรณ์ ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้)
๑. พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ
รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕ ประธำนกรรมกำร
๒. พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุม่ ที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสมพร ธนูแปง
โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยำ
กรรมกำร
๔. นำยประยูร เป็งดอย
โรงเรียนอินทะวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำงทิพวิมล วรรณชัย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำร
๖. นำยถนอม จองคำ
โรงเรียนวัดอินทำรำม
กรรมกำร
๗. นำยกมลชัย กิติทรัพย์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๘. นำยนิวัฒน์ ธำรำยืนยง
โรงเรียนวัดบ้ำนขุนเตรียมพุทธศำสตร์
กรรมกำร
๙. นำยธงชัย รุ่งเรืองวรกร
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๐. นำยบุญทอง ทองสุขรุจี
โรงเรียนแม่แจ่มปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๑. นำงสำวสุภำวดี ณ วันเพ็ญ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๒. นำงสำวณัฏฐณิชำ คำแหลง
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวเกศริน ศรีวิลัย
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ กรรมกำร
๑๔. นำงสำวปำริชำด สุริยะวงศ์
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๕. นำงสำวจิรชยำ กุลชัย
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๑๖. นำยกิตติพงศ์ วงค์ฟ้ำเลื่อน
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ กรรมกำร
๑๗. นำยบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำร
๑๘. นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๙. นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ขอให้ ผู้ ได้ รับ กำรแต่ งตั้ งตำมประกำศฉบั บนี้ ปฏิ บั ติ ตำมหน้ ำที่ ที่ ได้รับ มอบหมำยให้ เป็ น ไปด้ว ยควำม
เรียบร้อยเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรจัดโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐

(พระครูสุนทรพิมลศีล)
ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕

