ประกาศสานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
-------------***-----------ด้วยสำนั กงำนกลุ่มโรงเรีย นพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่ มที่ ๕ คณะกรรมกำรบริห ำรกลุ่ ม
โรงเรียนฯ ร่วมกับสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ครั้งที่ ๑๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
ภำยใต้คำขวัญที่ว่ำ “๔๗ ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงควำมรู้ทำงวิชำกำร ควำมสำมำรถทำงทักษะและเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๕-๖ เดือนธันวำคม
พุทธศักรำช ๒๕๖๑ ณ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ จำนวน ๔๐ โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
๑.๑ พระพรหมมงคล
ที่ปรึกษำเจ้ำคณะภำค ๗
วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร
๑.๒ พระธรรมเสนำบดี
รองเจ้ำคณะภำค ๗
วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร
๑.๓ พระเทพโกศล
ที่ปรึกษำเจ้ำคณะภำค ๗
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๔ พระเทพรัตนนำยก
เจ้ำคณะจังหวัดลำพูน
วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร
๑.๕ พระรำชวิสุทธิญำณ
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน,แม่ฮ่องสอน (ธ)
๑.๖ พระศรีธรรมโสภณ
รองเจ้ำคณะจังหวัดลำพูน
วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร
๑.๗ พระครูวิสิฐปัญญำกร
รองเจ้ำคณะจังหวัดลำพูน
วัดบ้ำนตอง
๑.๘ พระครูจิรวัฒนโสภณ
เจ้ำคณะอำเภอเมืองลำพูน
วัดช่ำงฆ้อง
๑.๙ พระครูสิริสุตำนุยุต,ผศ.ดร.
รองเจ้ำคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดป่ำเห็ว
๑.๑๐ พระครูไพศำลธรรมำนุสิฐ
รองเจ้ำคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดประตูป่ำ
๑.๑๑ พระครูสุวัตถิ์ธรรมกิจ
เจ้ำคณะตำบลต้นธง
วัดพันตำเกิน
๑.๑๒ พระมหำไกรสร โชติปญฺโญ,ผศ. หัวหน้ำส่วนงำนวิจัยพุทธศำสตร์หริภุญชัย
๑.๑๓ เจ้ำคณะอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๔ เจ้ำคณะตำบลทุกตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๕ เจ้ำอำวำสทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.๑๖ ผู้จัดกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกโรงเรียน

๒

๒. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
๒.๑ พันตำรวจโทพงศ์พร พรำหมณ์เสน่ห์
๒.๒ นำยณรงค์ ทรงอำรมณ์
๒.๓ นำยสิทธำ มูลหงษ์
๒.๔ นำงพวงพยอม ห่ำนวงษำ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรกองพุทธศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนำชำนำญกำร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
๒.๕ นำยจำเริญ ศรีคำมูล
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดลำพูน
๒.๖ นำยเกียรติพงษ์ โรคน้อย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒.๗ นำงจิรประภำ เอี่ยวเจริญ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
๒.๘ นำยจรัญ เมืองสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒.๙ นำยประเด่น แบนปิง
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำรวิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
๒.๑๐ นำยพุทธิพงษ์ กันทะรส
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิชำกำร วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
๒.๑๑ นำยจักรพงศ์ เพ็ญเวียง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
๒.๑๒ 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 พระครูวีรกิจสถำพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ
กรรมกำร
๓.๗ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๓.๘ พระครูอุเทนปัญญำรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๓.๙ พระมหำณัฐพล ฐิตฺธมฺโม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ กรรมกำร
๓.๑๐ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๓.๑๑ พระครูสมุห์สำมำรถ ฐิตเวที ผู้อำนวยกำรโรงเรียนฝำงธรรมศึกษำ
กรรมกำร
๓.๑๒ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
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

๓.๒๒ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
๓.๒๓ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
๓.๒๔ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน
๓.๒๕ นำยแสวง เสมอใจ
๓.๒๖ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔. คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม
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 และรับ ลงทะเบี ยน และต้อนรับ ผู้เข้ำร่ วมงำนของแต่ละโรงเรียน คณะกรรมกำรตัดสิ นกำร
แข่งขันและผู้ที่เข้ำร่วมงำนทั่วไป ผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย.๔.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ
รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ พระมหำณัฐพล ฐิตฺธมฺโม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ รองประธำนกรรมกำร
๔.๔ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๔.๕ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๔.๖ นำงสำวรัตนำ กัญจนวัตตะ
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๔.๗ นำงสำวพนิตำพร สำยปัญญำ โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๔.๘ นำงสำวเสำวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๔.๙ นำยมณีศักดิ์ โพธำยะ
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๔.๑๐ นำงสุชัญญำ คุณยศยิ่ง
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๔.๑๑ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๑๒ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔.๑๓ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔.๑๔ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ดาเนินการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่พิธีเปิด-ปิดงำน สถำนที่แข่งขันทักษะวิชำกำรและสถำนที่อื่นๆ ประกอบด้วย.๕.๑ พระครูสิริสุตำนุยุต,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
ประธำนกรรมกำร
๕.๒ พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ พระครูปลัดปรำโมทย์ วชิรวโส โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๔ พระมหำศิริศักดิ์ สิกขำสโก
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๕ พระมหำวัลลภ อคฺคจิตโต
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๖ พระมหำทนงศักดิ์ ญำณสิริ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๗ พระอำนำจ สิริธมฺโม
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๘ นำยเกียรตินิยม คำจินำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๙ นำยประสงค์ สุตำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๑๐ นำยไตรวิทย์ แสนคำวินิจ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๕.๑๑ นำยศรำวุฒิ สิทธิขันแก้ว
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร

๔

๕.๑๒ นำยกฤตพล สุภำ
๕.๑๓ นำยบุญเพลิน ยำวิชัย
๕.๑๔ นำยชัยพร สำรม่วง
๕.๑๕ นำยประยูร กองวัน
๕.๑๖ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
๕.๑๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
๕.๑๘ นำยแสวง เสมอใจ
๕.๑๙ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
นักประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
นักกำรภำรโรง วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
นักกำรภำรโรง วิทยำลัยสงฆ์ลำพูน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร น้าดื่ม และน้าปานะ
มีหน้าที่ จัดเตรียมอำหำร น้ำดื่ม ประสำนงำนกับผู้ที่มำส่งอำหำรและน้ำดื่ม โรงทำนภัตตำหำรเพลจัดเตรียมน้ำดื่ม
สำหรับพระเถรำนุเถระ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมกำรตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
๖.๑ พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๖.๓ นำงกัญญนิฏฐำ คำมำคณิตคณฐ์กร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๔ นำงศุภลักษณ์ พั้วป้อง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๕ นำงพรภมน ศรีปันรำช
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๖ นำงสำวสำยวำริน ทำหำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๖.๗ นำงสำวอรวิสำ เชี่ยวชำญ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๖.๘ นำงสำวสุภำวดี ณ วันเพ็ญ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๖.๙ นำงสำวดวงดำว เมอมำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๖.๑๐ นำงสำวณิวำ สุพรหมมำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๖.๑๑ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๒ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรบันทึกภำพต่ำงๆ
๗.๑ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
๗.๒ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
๗.๓ นำยเกียรติ อังศุสิงห์
๗.๔ นำยหน่อเถื่อน แสนหน่อ
๗.๕ นำยแสวง เสมอใจ

ในกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย.ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยโรงเรียนวัดพระเจ้ำตนหลวง
รองประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๘. คณะกรรมการฝ่ายลาดับพิธีการและเครื่องเสียง
มีหน้าที่ ดำเนินกำรด้ำนพิธีกำรเปิด-ปิดงำน จัดเตรียมเครื่องเสียงและประชำสัมพันธ์ภำยในงำน ประกอบด้วย.๘.๑ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๘.๓ นำยณพัฒนนินนำท จิตนเรศอำจหำญ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์งำมปริยัติวิทยำ
กรรมกำร
๘.๔ นำยจำนงค์ ปัญจะนะ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๘.๕ นำยสุริยำ พวงโฉม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร

๕

๘.๖ นำยอภิรักษ์ กันทะเรียน
๘.๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น

รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำรสรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๙.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑโฒ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๙.๒ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๙.๓ พระมหำณัฐพล ฐิตธมฺโม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๙.๔ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอินทำรำมวิทยำ
กรรมกำร
๙.๕ พระครูวีรกิจสถำพร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ
กรรมกำร
๙.๖ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๙.๗ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำร
๙.๘ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙.๙ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๙.๑๐ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์ นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผลการดาเนินงาน
มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมินและสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
๑๐.๑ พระมหำอินสอน คุณวุฑฺโฒ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๑๐.๒ พระมหำพิสดำร ปิยวณฺโณ รองประธำนกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๕
รองประธำนกรรมกำร
๑๐.๓ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
รองประธำนกรรมกำร
๑๐.๔ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๐.๕ พระครูอุเทนปัญญำรังสี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๐.๖ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำม
กรรมกำร
๑๐.๗ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
กรรมกำร
๑๐.๘ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๑๐.๙ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๐.๑๐ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐.๑๑ นำยประสงค์ วงค์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐.๑๒ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๐.๑๓ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๑. คณะกรรมการควบคุมกากับห้องแข่งขัน และประสานงาน
มีหน้าที่ ควบคุมกำกับห้องแข่งขัน แต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีปัญหำ อุปสรรคให้ดำเนินกำร
ติดต่อประสำนงำนกับกองเลขำนุกำร หรือประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆ ประกอบด้วย
๑๑.๑ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๑
กิจกรรม เขียนเรียงควำม ม.ต้น
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์ ม.ต้น เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวจิรชยำ กุลชัย
โรงเรียนโสภณวิทยำ

กรรมกำร

๖

๒. นำงจรัสศรี จินำจันทร์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๒ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๒
กิจกรรม ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ –๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี ม.ต้น
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงอุกฤษริน อินสัน
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำยพิบูรณ์ คำศักดิ์
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๓ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๓
กิจกรรม วำดภำพลำยเส้น ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม เขียนเรียงควำม ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยคำวงค์ ธำรสุขจินดำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๒. นำงปรำณี แก้วเป็ง
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๔ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๔
กิจกรรม วำดภำพระบำยสี ม.ปลำย
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑. นำงสำวรัตนำภรณ์ ปินคำ
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวเกวลี เต๋จ๊ะ
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๕ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๖
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ น.
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำอังกฤษ ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ น.
๑. นำยองอำจ อินทนนท์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๒. นำยวัชระ คำรินทร์
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๑.๖ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๑ ห้อง ๒๐๘
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ม.ต้น
เวลำ ๙.๐๐ –๑๒ .๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ม.ต้น เวลำ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวจีรพรรณ ใจหน้อย
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวเกศริน ศรีวิลัย
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๑.๗ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๑๐๒
กิจกรรม คัดลำยมือวิชำภำษำไทย ม.ต้น
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำศิลปะ ม.ต้น
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวเมลำณี บังคมเนตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง กรรมกำร
๒. นำงสำวหฤทัย เจริญมงคลสิน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๑๑.๘ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๑๐๓
กิจกรรม คัดลำยมือภำษำไทย
ม.ปลำย
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพฯ ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงภัทธิรำ แปงชัย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง
กรรมกำร
๒. นำยศรชัย หนองคู
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๑.๙ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๑๐๔
กิจกรรม แต่งกลอนสด
ม.ต้น
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ม.ต้น เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
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๑. นำงสำวภัทรจำริน ช่ำงหล่อ
โรงเรียนปริยัติสำมัญสำมัคคีวิทยำ
๒. นำงสำวนภำ แก้วหนัก
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
๑๑.๑๐ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๑๐๖
กิจกรรม แต่งกลอนสด ม.ปลำย
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำบำลี ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวกำญจนำ เซงคะแซ่
โรงเรียนพรหมจักรสังวร
๒. นำยปรีชำ เพชรกิติสิริกุล
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
๑๑.๑๑ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๑
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑. นำยไกรสร อุดก้อน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้ำง
๒. นำยณัฐวุฒิ จิตกำวิน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
๑๑.๑๒ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๒
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำคณิตศำสตร์ ม.ปลำย
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำฯ ม.ปลำย
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวณัฐจีรำ ดอนภิรมย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้ำง
๒. นำยวุฒิชัย อุ่นคำ
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
๑๑.๑๓ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๓
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำฯ
ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.ต้น เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวกันต์กนิษฐ์ สมสุนันท์ โรงเรียนวัดบ้ำนโฮ่งหลวง
๒. นำงทิพวิมล วรรณชัย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
๑๑.๑๔ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๔
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำฯ ม.ปลำย
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำยยุทธศำสตร์ คำแสน
โรงเรียนวัดบ้ำนโฮ่งหลวง
๒. นำงสำวนัฐกำญจน์ คำภิโล
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
๑๑.๑๕ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๒๐๖ (ห้องคอมพิวเตอร์)
กิจกรรม กำรตัดต่อหนังสั้น
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑. นำยไตรวิทย์ แสนคำวินิจ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
๒. นำงสำวผ่องพรรณ โกกำธรรม
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
๑๑.๑๖ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๓๐๓
กิจกรรม จ๋ำรธรรมใบลำน
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพฯ ม.ต้น
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำยแก้ว แก้วประเสริฐ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
๒. นำยเกียรตินิยม คำจินำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
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๑๑.๑๗ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๓๐๔
กิจกรรม คัดลำยมือภำษำล้ำนนำ
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำศิลปะ ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำยจุธรณัฐ คณะวงค์
โรงเรียนพรหมจักรสังวร
กรรมกำร
๒. นำยวัชระพงษ์ กันธิยะ
โรงเรียนวัดโขงขำววิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๑๘ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๓๐๕
กิจกรรม เขียนภำษำไทยเป็นภำษำล้ำนนำฯ
เวลำ ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำอังกฤษ ม.ต้น
เวลำ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑. นำยบุญสวย เสำยะ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง กรรมกำร
๒. ว่ำที่ ร.ต.ชัยยำ บุญมำ
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๑๙ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคาร ๒ ห้อง ๓๐๗
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำฯ
ม.ปลำย เวลำ ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์
ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐ น.
๑. นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๒. นำยพิชำภพ ธงไชยสกุล
โรงเรียนอินทะวิทยำ
กรรมกำร
๑๑.๒๐ คณะกรรมการควบคุมกากับ อาคารสานักงาน ห้องคอมพิวเตอร์
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำไทย ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ น.
กิจกรรม แข่งขันบรรยำยธรรมภำคภำษำไทย ม.ปลำย เวลำ ๑๓.๐๐ น.
๑. นำยศรำวุฒิ สิทธิขันแก้ว
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำยดิชพงษ์ ดอนแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๑.๒๑ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น
บริเวณหน้ำอำคำร ๑ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำยปรีดำ ทรำยแก้ว
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสุชัญญำ คุณยศยิ่ง
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๑๑.๒๒ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ปลาย
บริเวณหน้ำอำคำร ๒ เวลำ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำยประยูร เป็งดอย
โรงเรียนอินทะวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวธนสิริ สุทินนะ
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๒๓ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น-ปลาย
อำคำรหอประชุมใหญ่ชั้น ๒ หอประชุมสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำงสมพร บุญมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง
กรรมกำร
๒. นำงสำวสมพร ยะวัง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๑๑.๒๔ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ ม.ต้น-ปลาย
อำคำรหอประชุมใหญ่ชั้น ๒ รอบนอก หอประชุมสมเด็จพระมหำรัชมังคลำจำรย์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำงสำวศิริพร ปัญญำยิ่ง
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๒. นำงสำวลัดดำ แซ่เฒ่ำ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
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๑๑.๒๕ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น-ปลาย
อำคำรหอประชุมใหญ่ ชั้น ๑
เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำงสำวสุธินี บุตรตำนนท์
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวชไมพร ทำวิรำช
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๒๖ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.ต้น
อำคำรหอประชุมใหญ่ ชั้น ๑
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำงสำวนันทวัน แสงคำ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร. กรรมกำร
๒. ว่ำที่ ร.ต.หญิงชุรีพร เฟื่องฟูเกียรติคุณ
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๑.๒๗ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย
อำคำรหอประชุมใหญ่ ชั้น ๑
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำงสำวเยำวลักษณ์ ส่งเสริม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง กรรมกำร
๒. นำยอภิสิทธิ์ เชื้อสะอำด
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๒๘ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
อำคำรหอประชุมใหญ่ ชั้น ๑
เวลำ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
๑. นำงสำวจันทร์จิรำ เบ็ญจวรรณ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวชุติมำ ดีเอื้อ
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๑๑.๒๙ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ตรี โท เอก
อำคำรสำนักงำน ห้องเทียรเตอร์(ห้องประชุมพระเทพรัตนนำยก) เวลำ ๐๙.๐๐- ๑๒.๐๐ น.
๑. นำยกมลชัย กิติทรัพย์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร น.ธ.ตรี
๒. นำยสุชัย ธรรมกฤษฎิ์
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
กรรมกำร น.ธ.โท
๓. นำยสมคิด ก้อนสุรินทร์
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยำ
กรรมกำร น.ธ.เอก
๑๑.๓๐ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย ม.ต้น-ปลาย
อำคำรสำนักงำน ห้องคอมพิวเตอร์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำยสุทธิพร ในยะแจ่ม
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำยชินโชติ วงละคร
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.๓๑ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น-ปลำย
อำคำร ๒ ชั้น ๓ ห้องประชุมเจ้ำคุณดำรำรัตน์ ณ ลำพูน เวลำ ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.
๑. นำงสำวณัฐนันท์ ยอดธนันชัย
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๒. นำงสำวพิมล อุดมธนำกร
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๑๒. คณะกรรมการตรวจข้อสอบ/ตัดสินผลการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา (กิจกรรมตอบปัญหำภำษำไทย ตอบ
ปัญหำคณิตศำสตร์ ตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ตอบปัญหำสังคมศึกษำ ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ตอบปัญหำสุข
ศึกษำและพลศึกษำ ตอบปัญหำศิลปะ ตอบปัญหำกำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ตอบปัญหำ
บำลีไวยำกรณ์ ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้)
๑๒.๑ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๑๒.๒ นำยเกรียงไกร พยี
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๑๒.๓ นำยธงชัย รุ่งเรืองวรกร
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๒.๔ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร

๑๐

๑๒.๕ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
๑๒.๖ นำยบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ
๑๒.๗ นำงสำวรัตนำ กัญจนวัตตะ
๑๒.๘ นำงสำวพนิตำพร สำยปัญญำ
๑๒.๙ นำยธนกฤต เรืองสวัสดิ์
๑๒.๑๐ นำงสำวมนิดำ สิริบุญอภิรักษ์
๑๒.๑๑ นำงสำวเกศรินทร์ อินทะรน
๑๒.๑๒ นำยวีระพงษ์ บรรพตรุ่งรัตน์
๑๒.๑๓ นำงสำวเสำวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
๑๒.๑๔ นำยมณีศักดิ์ โพธำยะ
๑๒.๑๕ นำยแสวง เสมอใจ
๑๒.๑๖ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ กรรมกำร
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ กรรมกำร
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์ กรรมกำร
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ กรรมกำรและเลขำนุกำร
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 ๒๑ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑

(พระครูสุนทรพิมลศีล)
ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕

