ประกาศสานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
-------------***-----------ด้ ว ยส ำนั ก งำนกลุ่ ม โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสำมั ญ ศึ ก ษำ กลุ่ ม ที่ ๕ ร่ ว มกั บ ส ำนั ก งำน
พระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ครั้งที่ ๑๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ภำยใต้คำขวัญที่ว่ำ “ปริยัติปฏิบัติ
ก้าวหน้า นาพาพุทธศาสน์มั่นคง” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงควำมรู้ ทำงวิชำกำร
ควำมสำมำรถทำงทักษะและเป็นกำรประชำสัมพันธ์เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำรของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ ขึ้นระหว่ำงวันที่ ๒๓ - ๒๔ เดือนธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
จำนวน ๔๐ โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้
เพื่ อ ให้ ก ำรดำเนิ น งำนโครงกำรแข่ ง ขัน ทั ก ษะวิ ช ำกำรดั งกล่ ำ ว เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้อ ยบรรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
๑.๑ พระเทพโกศล
ที่ปรึกษำเจ้ำคณะภำค ๗
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๒ พระเทพปริยัติ
เจ้ำคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง
๑.๓ พระรำชรัชมุนี
เจ้ำคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
วัดสวนดอก พระอำรำมหลวง
๑.๔ พระวิมลมุนี
เจ้ำคณะอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๕ พระภำวนำธรรมำภิรัช
รองเจ้ำคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดร่ำเปิง(ตโปทำรำม)
๑.๖ พระครูโฆสิตปริยัตยำภรณ์
เจ้ำคณะตำบลสุเทพ
วัดป่ำแดงมหำวิหำร
๑.๗ พระครูสุตกิจจำนุกูล
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดศรโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๘ พระครูมนูญกิจจำนุกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๙ พระครูสถิตสังฆบริหำร
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๑๐ พระครูวีรศำสน์ธำรง
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๑๑ พระมหำเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
๑.๑๒ พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐิภัทร ณฏฺฐกำโร เจ้ำอำวำสวัดโชติกุนสุวรรณำรำม
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 นำยณรงค์ ทรงอำรมณ์

รองผู้อำนวยกำร รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๒.๒ นำยสิทธำ มูลหงษ์
ผู้อำนวยกำรกองพุทธศำสนศึกษำ
๒.๓ นำยธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
๒.๔ นำงจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดลำพูน
๒.๕ นำยสมพร จันอุด
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒.๖ นำยวรวิทย์ ทองไทยนันท์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกำรศึกษำพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ
๒.๗ นักวิชำกำรศำสนำ สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

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
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำ วัดทำศำลำ
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 พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง
กรรมกำร
๓.๑๒ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกโรงเรียน กรรมกำร
๓.๑๓ นำยมำนพ ปิยะวงค์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๓.๑๔ นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๓.๑๕ นำยสุริยำ พวงโฉม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชตุนศึกษำ
กรรมกำร
๓.๑๖ นำยสุทธิพร ในยะแจ่ม
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๓.๑๗ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๓.๑๘ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๓.๑๙ ครูบรรพชิตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกรูป
กรรมกำร
๓.๒๐ ครูฆรำวำสโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ทุกคน
กรรมกำร
๓.๒๑ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒๒ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๓ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๔ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๕ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓

๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ดาเนินการ
มีหน้าที่ จัดเตรียมสถำนที่พิธีเปิด-ปิดงำน สถำนที่แข่งขันทักษะวิชำกำรและสถำนที่อื่นๆ ประกอบด้วย.๔.๑ พระครูมนูญกิจจำนุกิจ
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส พระอำรำมหลวง
ประธำนกรรมกำร
๔.๒ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
รองประธำนกรรมกำร
๔.๓ พระครูประกำศธรรมำนุยุต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธำนกรรมกำร
๔.๔ พระสมุห์ติวำนนท์ วิริยธมฺโม รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำร
๔.๕ พระปลัดเสำร์คำ สุภภำโส
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมกำร
๔.๖ พระสุรินทร์ สุธีโร
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๗ พระมนตรี ปุญญกุสโล
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๘ พระมหำสมพงษ์ สมวโส
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๗ พระอนุชิต อิทธิปุญฺโญ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๙ พระมหำประกฤษฎิ์ มหำวีโร
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๐ พระวีระชำติ วีรชำโต
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๑ พระสมบูรณ์ สกุลนิติดอย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๒ พระณรงค์ศักดิ์ ฐำนสิริ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๓ นำยเดชำ เมธีวฒ
ั นำกุล
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๔ นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๕ นำยกำธร กระจ่ำงกิจใจชุ่ม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๖ นำยบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๗ นำยปรีชำ ฟืนป่ำ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๘ นำยนพรัตน์ บุญตัน
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๔.๑๙ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔.๒๐ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔.๒๑ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๔.๒๒ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
มีหน้าที่ จัดเตรียมอำหำร น้ำดื่ม ประสำนงำนกับผู้ที่มำส่งอำหำรและน้ำดื่ม โรงทำนภัตตำหำรเพลจัดเตรียมน้ำดื่ม
สำหรับพระเถรำนุเถระ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมกำรตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
๕.๑ พระครูประกำศธรรมำนุยุต
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ประธำนกรรมกำร
๕.๒ พระปลัดเสำร์คำ สุภภำโส
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธำนกรรมกำร
๕.๓ พระมหำสมเกียรติ สิริอรุโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๕.๔ พระวันชัย ชยชโย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๕ พระสุพอเลิศ สุภคฺโค
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๖ นำงสำวพิมพิไลย์ ปำละกวงค์ฯ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๗ นำงสำวสิริกร สำมะบุตร
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๘ นำงสำวเพ็ญผกำ ชัยพิกุสิต
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๙ นำงสำวนิชธำวัลย์ กุลธร
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๕.๑๐ นำงสำวนันทิกำนต์ สมนำม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
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๕.๑๓ นำงสำวสำยวำริน ทำหำร
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๕.๑๔ นำงศุภลักษณ์ พั้วป้อง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๕.๑๕ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๕.๑๖ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๖. คณะกรรมการฝ่ายน้าดื่ม และน้าปานะ
มีหน้าที่ จัดเตรียมน้ำดื่ม น้ำปำนะ ประสำนงำนกับผู้ที่มำส่งอำหำรและน้ำดื่ม โรงทำนภัตตำหำรเพลจัดเตรียมน้ำ
ดื่มสำหรับพระเถรำนุเถระ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน กรรมกำรตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติที่มำร่วมงำน ประกอบด้วย
๖.๑ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ประธำนกรรมกำร
๖.๒ พระสมุห์ติวำนนท์ วิริยธมฺโม รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธำนกรรมกำร
๖.๓ พระสันติ สนฺตจิตโต
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๔ พระสุชำติ สุชำตธมฺโม
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๕ นำงทิพวิมล วรรณชัย
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๖ นำงสำวศิริพร ร่มต้นนุ่น
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๗ นำงสำวหฤทัย มงคลเจริญสิน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๘ นำงสำวลัดดำ แซ่เฒ่ำ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๙ นำงสำวศศิธร ผ่องใส
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๑๐ นำงสำวพัชรีญำ กุณำ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๑๑ นำงสำวอรยำ กันแก้ว
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๖.๑๒ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๖.๑๓ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๗. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
มีหน้าที่ ดำเนินกำรบันทึกภำพกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำรครั้งนี้ ประกอบด้วย.๗.๑ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๗.๒ พระไพโรจน์ ปญฺญำวชิโร
ผู้อำนวยโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง รองประธำนกรรมกำร
๗.๓ นำยเกียรติ อังศุสิงห์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๗.๔ นำยสมพร ธนูแปง
โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยำ
กรรมกำร
๗.๕ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. คณะกรรมการฝ่ายลาดับพิธีการและเครื่องเสียง
มีหน้าที่ ดำเนินกำรด้ำนพิธีกำรเปิด-ปิดงำน จัดเตรียมเครื่องเสียงและประชำสัมพันธ์ภำยในงำน ประกอบด้วย.๘.๑ พระครูศรีสุตโสภณ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๘.๒ พระปลัดเสำร์คำ สุภภำโส
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองประธำนกรรมกำร
๘.๓ นำยณพัฒนนินนำท จิตนเรศอำจหำญ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์งำมปริยัติวิทยำ
กรรมกำร
๘.๔ นำยจำนงค์ ปัญจะนะ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
กรรมกำร
๘.๕ นำยสุริยำ พวงโฉม
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๘.๖ นำยอภิรักษ์ กันทะเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำร
๘.๗ นำยสำรำญ นำคชุ่ม
โรงเรียนวัดโขงขำววิทยำ
กรรมกำร
๘.๘ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและการบัญชี
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำรสรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณกำรจัดงำนแข่งขันทักษะวิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
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
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสำมัคคีวิทยำ วัดทำศำลำ
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 ๒๕๖๒
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 พระครูอุเทนปัญญำรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๑๐.๖ พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดอินทำรำมวิทยำ
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. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/ปฏิคมและอานวยการ
มีหน้า ที่ ติดต่อประสำนงำนกับ คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ รับลงทะเบียน และต้อนรับ ผู้เข้ำร่ว มงำนของแต่ล ะ
โรงเรียน คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันและผู้ที่เข้ำร่วมงำนทั่วไป ผู้มีเกียรติ ประกอบด้วย.๑๑.๑ พระมหำณัฐพล ฐิตฺธมฺโม
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์ ประธำนกรรมกำร
๑๑.๒ พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๓ พระครูอุเทนปัญญำรังษี
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
รองประธำนกรรมกำร
๑๑.๔* นำยธนิตพงศ์ ใจคำ
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำรปฏิคม
๑๑.๕* นำยเดชำ เมธีวฒ
ั นำกุล
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำรปฏิคม
๑๑.๖* นำยฐำปนำ ภัทรเมธีนนท์ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำรปฏิคม
๑๑.๗* นำยนพรัตน์ บุญตัน
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำรปฏิคม
๑๑.๘ นำงจีรำวรรณ์ อังศุสิงห์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
กรรมกำรลงทะเบียน
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๑๑.๙ นำงสำวรัตนำ กัญจนวัตตะ
๑๑.๑๐ นำยมณีศักดิ์ โพธำยะ
๑๑.๑๑ นำงสุชัญญำ คุณยศยิ่ง
๑๑.๑๒ นำงเยำวลักษณ์ ใจมำแก้ว
๑๑.๑๓ นำงสำวพนิตำพร สำยปัญญำ
๑๑.๑๔ นำงสำวเสำวนีย์ ตั้งสัจจวงศ์
๑๑.๑๕ นำยกำธร กระจ่ำงกิจใจชุ่ม
๑๑.๑๖ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
๑๑.๑๗ นำยประสงค์ วงศ์ฟูพำน
๑๑.๑๘ นำยแสวง เสมอใจ
๑๑.๑๙ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์

โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ

กรรมกำรลงทะเบียน
กรรมกำรลงทะเบียน
กรรมกำรลงทะเบียน
กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

*หมายเหตุ กรรมการ ๑๑.๔-๑๑.๗ ให้รับผิดชอบจัดข้าวกล่องถวายผู้เข้าแข่งขันและกรรมการ

๑๒. คณะกรรมการควบคุมกากับห้องแข่งขัน และประสานงาน
มีหน้าที่ ควบคุมกำกับห้องแข่งขันแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีปัญหำ อุปสรรคให้ดำเนินกำร
ติดต่อประสำนงำนกับกองเลขำนุกำร หรือประสำนงำนกิจกรรมต่ำงๆ ประกอบด้วย
๑๒.๑ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๑๖ อาคาร ๑
กิจกรรม เขียนเรียงควำม ม.ต้น
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำสังคมศึกษำฯ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยปรีชำ เพชรกิติสิริกุล
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๒. นำงอุกฤษริน อินสัน
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๒ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๒๑ อาคาร ๑
กิจกรรม แต่งกลอนสด
ม.ปลำย
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำคณิตศำสตร์ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
๑. นำยลิขิต ซำวสิงห์
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวรัตนำภรณ์ ปินคำ
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๓ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๒๒ อาคาร ๑
กิจกรรม แต่งกลอนสด
ม.ต้น
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำคณิตศำสตร์ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑. นำงสำวเกวลี เต๋จ๊ะ
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำยคำวงค์ ธำรสุขจินดำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๑๒.๔ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๒๕ อาคาร ๑
กิจกรรม คัดลำยมือภำษำไทย
ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิทยำศำสตร์ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยวัชระ คำรินทร์
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๒. นำยองอำจ อินทนนท์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๑๒.๕ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๓๒ อาคาร ๑ (ห้องประชุม)
กิจกรรม เขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ชั้นตรี ม.ต้น เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม เขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ชั้นโท
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
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กิจกรรม เขียนเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม ชั้นเอก
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระ ม.ต้น
เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยศรัญญู พิมใบ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง กรรมกำร น.ธ.ตรี
๒. นำยกำธร กำวี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
กรรมกำร น.ธ.โท
๓. นำยสมคิด ก้อนสุรินทร์
โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยำ
กรรมกำร น.ธ.เอก
๑๒.๖ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๓๕ อาคาร ๑
กิจกรรม เขียนภำษำไทยเป็นภำษำล้ำนฯ เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำไทย
ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยเกียรตินิยม คำจินำ โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ วัดพระธำตุหริภุญชัย
กรรมกำร
๒. นำยศรชัย หนองคู
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๒.๗ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๑๓๖ อาคาร ๑
กิจกรรม คัดลำยมือภำษำไทย
ม.ปลำย
เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำภำษำไทย ม.ต้น
เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงสำวเกศริน ศรีวิลัย โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
กรรมกำร
๒. นำงสำวเบญรัตน์ สุริยะ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง
กรรมกำร
๑๒.๘ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๑ อาคาร ๒
กิจกรรม วำดภำพลำยเส้น ม.ต้น เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสังคมศึกษำฯ ม.ปลำย
เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยดิชพงษ์ ดอนแก้ว
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๒. นำยวัชระพงษ์ กันธิยะ
โรงเรียนวัดโขงขำววิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๙ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๒ อาคาร ๒
กิจกรรม วำดภำพระบำยสี ม.ปลำย
เวลำ ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยณัฐวุฒิ จิตกำวิน
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวกำญจนำ เซงคะแซ่
โรงเรียนพรหมจักรสังวร
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน วาดภาพลายเส้น ม.ต้น วาดภาพระบายสี ม.ปลาย
๑. นำยเสกสรร สิงห์อ่อน
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำยโอภำส ชมชื่น
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำยศุภกิจ นรกิจ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๑๑ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๓ อาคาร ๒
กิจกรรม บรรยำยธรรมภำคภำษำไทย
ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม บรรยำยธรรมภำคภำษำไทย
ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. รศ.อัครชัย ชัยแสวง
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ กรรมกำรตัดสิน
๒. นำยกิตติคุณ ภูลำยยำว มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ กรรมกำรตัดสิน
๓. นำยชุม พิมพ์คีรี
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตล้ำนนำ กรรมกำรตัดสิน
๔. นำยสุทธิพร ในยะแจ่ม โรงเรียนโสภณวิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำยชินโชติ วงละคร
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
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๑๒.๑๒ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๕ อาคาร ๒
กิจกรรม กำรแข่งขันหนังสั้น
เวลำ ๑๐.๐๐ น.
๑. อำจำรย์เอกพงศ์ สุริยงค์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. อำจำรย์จำรุวรรณ เพ็งศิริ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. อำจำรย์ณัฐพล วรรณำภรณ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. พระอนุชิต อิทธิปญฺโญ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำยบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๑๓ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๖ อาคาร ๒
กิจกรรม เล่ำนิทำน Story Telling ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม เล่ำนิทำน Story Telling ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. นำงสำวอัจฉรีย์ สีตะพันพันธุ์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวหฤทัย กำศวิบูลย์
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงตรัยขวัญ แรงจัดงำน
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงปิโยรส จำรัส
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงพรภมน ศรีปันรำช
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๑๔ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๗ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำ ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำพระพุทธศำสนำ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยวุฒิชัย อุ่นคำ
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวณัฐจีรำ ดอนภิรมย์
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งหัวช้ำง
กรรมกำร
๑๒.๑๕ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๓๘ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำสุขศึกษำฯ ม.ปลำย เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำ ๘ กลุ่มสำระ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงปรำณี แก้วเป็ง
โรงเรียนสันป่ำตองศึกษำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวกันต์กนิษฐ์ สมสุนันท์ โรงเรียนวัดบ้ำนโฮ่งหลวง
กรรมกำร
๑๒.๑๖ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๑ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำศิลปะ
ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพฯ ม.ต้น เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยถนอม จองคำ
โรงเรียนวัดอินทำรำมวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำยยุทธศำสตร์ คำแสน
โรงเรียนวัดบ้ำนโฮ่งหลวง
กรรมกำร
๑๒.๑๗ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๒ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำศิลปะ
ม.ปลำย
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ม.ปลำย
เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. นำงสำวเจษฎำภรณ์ ดวงกำงกอ โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๒. นำยจุธรณัฐ คณะวงค์
โรงเรียนพรหมจักรสังวร
กรรมกำร
๑๒.๑๘ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๓ อาคาร ๒
กิจกรรม เขียนเรียงควำม
ม.ปลำย
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำวิทยำศำสตร์
ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

๙

๑. นำยแก้ว แก้วประเสริฐ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง กรรมกำร
๒. นำงสำวภัทรจำริน ช่ำงหล่อ
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ วัดทำศำลำ
กรรมกำร
๑๒.๑๙ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๖ อาคาร ๒
กิจกรรม ท่องอำขยำนทำนองเสนำะ
ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม ท่องอำขยำนทำนองเสนำะ
ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. นำงกำญจนำ เหมืองหม้อ
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวพิมุกข์พัฒน์ จิรัชธรรมโชติ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงสำววรัญญำ เรืองฤทธิ์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสำวพิมล อุดมธนำกร
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวเมลำณี บังคมเนตร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๐ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๗ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำบำลี ม.ต้น
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำวิชำกำรงำนอำชีพฯ ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑. ว่ำที่ ร.ต.ชัยยำ บุญมำ
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
กรรมกำร
๒. นำงสำวจีรพรรณ ใจหน้อย
โรงเรียนโสภณวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๒๑ คณะกรรมการควบคุมกากับห้อง ๒๔๘ อาคาร ๒
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำบำลี ม.ปลำย
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ตอบปัญหำภำษำอังกฤษ ม.ต้น
เวลำ ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
๑. นำยวีรวัฒน์ โนจำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศำพัฒนำ
กรรมกำร
๒. นำยพิชำภพ ธงไชยสกุล
โรงเรียนอินทะวิทยำ
กรรมกำร
๑๒.๒๒ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น-ปลาย
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำร ๑๐๐ ปี และสมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำงสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดำ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงทองมุข โปธำ
โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงกรณ์กำญจน์ ภัทรำธนคัมภีร์ โรงเรียนนวมินทรำชูทิศ พำยัพ
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสมพร บุญมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธำตุห้ำดวง ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวสมพร ยะวัง
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๓ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสารวจ ม.ต้น-ปลาย
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๒. โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๓. โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสำวศิริพร ปัญญำยิ่ง
โรงเรียนสำมัคคีวิทยำทำน
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำยอรรตพงษ์ ธรรมธิ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่ำไม้แดง
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๔ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น-ปลาย
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
๑. นำงสำววำสนำ คำเทพ
โรงเรียนวัฒนโนทัยพำยัพ
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวปัทมำภรณ์ แดงคง
โรงเรียนวัฒนโนทัยพำยัพ
กรรมกำรตัดสิน

๑๐

๓. นำงสำวเกศรินทร์ ปัญญำศรี
โรงเรียนวัฒนโนทัยพำยัพ
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสำวจิรชยำ กุลชัย
โรงเรียนโสภณวิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวชไมพร ทำวิรำช
โรงเรียนธรรมเมธีศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๕ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น, ม.ปลาย
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๙๐.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑. อำจำรย์สมศักดิ์ พรหมจักร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. อำจำรย์สิริพร คืนมำเมือง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. อำจำรย์อิคูโอะ เออิโสะ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. ว่ำที่ ร.ต.ธวัชชัย มูลอินต๊ะ
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน ม.ต้น
๕. นำยประสิทธิ์ สิงห์ก่ำ
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน ม.ต้น
๖. นำงสำวผ่องพรรณ โกกำธรรม
โรงเรียนสำรภีปริยัติศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน ม.ปลำย
๗. นำยไตรวิทย์ แสนคำวินิจ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน ม.ปลำย
๑๒.๒๖ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น ม.ต้น
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑. นำยธนุรักษ์ ชัยชิต
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำยสุนทร นะพรำนบุญ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำยอุดมชัย พรหมมำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสำวนันทวัน แสงคำ
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวสุภำวดี ณ วันเพ็ญ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๗ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำรเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑. นำงสำววีรันดำ พรมแดง
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวปำรวี แก้วมณีชัย
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำยอำทิตย์ มงคลดี
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำยเอม น้ำพี้
โรงเรียนเชตุพนศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวเยำวลักษณ์ ส่งเสริม
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้ำตนหลวง ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๘ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
สถำนที่แข่งขัน หน้ำอำคำรเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑. นำยอัครินทร์ สมหล้ำ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำยสุริศร์กร คล่องแคล่ว
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงสำวแพรวสุดำ ไชยต๊ะ
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำงสำวจันทร์จิรำ เบ็ญจวรรณ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวชุติมำ ดีเอื้อ
โรงเรียนหำงดงสังฆรำษฎร์อุปถัมภ์
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๒๙ คณะกรรมการควบคุมกากับการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น-ปลาย
สถำนที่แข่งขัน วิหำรครูบำศรีวิชัย ชั้น ๑
เวลำ ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
๑. นำยตะวัน ชัยรัต
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงสำวดวงพร สุนทรสรณ์
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงกัญญำณัฐ แสงอุทัย
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
กรรมกำรตัดสิน

๑๑

๔. นำงสำวณัฐนันท์ ยอดธนันชัย
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำยกมลชัย กิติทรัพย์
โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๐ คณะกรรมการตัดสินเทศน์พื้นเมือง
สถำนที่แข่งขัน วิหำรครูบำศรีวิชัย ชั้น ๒ ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ น. ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. พระใบฎีกำชำญณรงค์ จนิทสโร วัดทุ่งหมื่นน้อย
กรรมกำรตัดสิน
๒. พระครูปลัดธีร์นวัช ญำณสิทธิวำที วัดโลกโมฬี
กรรมกำรตัดสิน
๓. พระธีร์ธเนส จิรวฑฺฒโน
วัดช่ำงเคี่ยน
กรรมกำรตัดสิน
๔. พระใบฎีกำสุรเดช สุรเตโช
วัดศรีโสดำ พระอำรำมหลวง
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำยศรำวุฒิ สิทธิขันแก้ว
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาอังกฤษ
สถำนที่แข่งขัน ศำลำเบญจสัตตยำยุศรีวิชัยนุสรณ์ ชั้น ๒ ม.ต้น เวลำ ๑๐.๐๐ น. ม.ปลำย เวลำ ๑๒.๓๐ น.
๑. ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๒. พระมหำอังคำร ญำณเมธี มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๓. Mr.Steven G Epstein มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
กรรมกำรตัดสิน
๔. นำยปรีชำ เอื้องคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๕. นำงสำวสุธินี บุตรตำนนท์ โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
ผู้ช่วยกรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๒ คณะกรรมการตัดสินเขียนภาษาล้านนาเป็นภาษาไทย-ภาษาไทยเป็นภาษาล้านนา
๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรตัดสิน
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรตัดสิน
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๓ คณะกรรมการตรวจตัดสินการเขียนเรียงความแก้ กระทู้ธรรมชั้น ตรี
๑. พระครูปลัดปัทมพงษ์ เตชปุญฺโญ ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดดับภัย
กรรมกำรตัดสิน
๒. พระครูใบฎีกำกันตพงษ์ กนฺตสำโร รองเจ้ำอำวำสวัดป่ำพร้ำวใน
กรรมกำรตัดสิน
๓. พระมหำสมบัติ ชวนเมธี
เจ้ำอำวำสวัดผำบ่อง(มังคลำรำม)
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๔ คณะกรรมการตรวจตัดสินการเขียนเรียงความแก้ กระทู้ธรรมชั้น โท
๑. พระครูวีรศำสน์ธำรง
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง
กรรมกำรตัดสิน
๒. พระมหำเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง
กรรมกำรตัดสิน
๓. พระ ดร.อรุณเมธี พุทธิภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสพระอำรำมหลวง
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๕ คณะกรรมการตรวจตัดสินการเขียนเรียงความแก้ กระทู้ธรรมชั้น เอก
๑. พระมหำบุญชัย ปภสฺสรเมธี
อำจำรย์ใหญ่สำนักศำสนศึกษำวัดสวนดอก กรรมกำรตัดสิน
๒. พระมหำธนัชพงษ์ สุพฺรหมปญฺโญ ผช.อำจำรย์ใหญ่สำนักศำสนศึกษำวัดสวนดอก กรรมกำรตัดสิน
๓. พระปรีชำ จิตฺตสวโร
ผช.เลขำนุกำรเจ้ำคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๖ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่งกลอนสด ม.ต้น-ปลาย
๑. นำยธพรชัย มำร์ช
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน
๒. นำงมำลี โรจนวรำนนท์
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำยชยันต์ จันทน์สุคนธ์
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.ต้น-ปลาย
๑. นำงประภำพร กลมสมัย
โรงเรียนสันทรำยพิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน

๑๒

๒. นำยกสิณ แก้ววงศ์
โรงเรียนสันทรำยพิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน
๓. นำงอัลิปรียำ ปิงหล้ำ
โรงเรียนสันทรำยพิทยำคม
กรรมกำรตัดสิน
๑๒.๓๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเขียงเรียงความภาษาไทย ม.ต้น-ปลาย
๑. โรงเรียนหอพระ
กรรมกำรตัดสิน
๒. โรงเรียนหอพระ
กรรมกำรตัดสิน
๓. โรงเรียนหอพระ
กรรมกำรตัดสิน
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ/ตรวจข้อสอบและรวบรวมผล
มีหน้าที่ จัดทำเอกสำรประกอบกำรแข่งขัน และติดต่อประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ตรวจข้อสอบและ
รวบรวมผลกำรแข่งขันเพื่อประกำศผลกำรแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรแก่ผู้แข่งขันแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย.๑๓.๑ พระปลัดธนวัฒน์ อภิวณฺโณ
เลขำนุกำรฯ กลุ่มที่ ๕
ประธำนกรรมกำร
๑๓.๒ นำยธงชัย รุ่งเรืองวรกร
โรงเรียนวัดวิเวกวนำรำม
กรรมกำร
๑๓.๓ นำยสุชัย ธรรมกฤฏิ์
โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยำ
กรรมกำร
๑๓.๔ นำยกฤตพล สุภำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๓.๕ นำงสำวดวงดำว เมอมำ
โรงเรียนหอปริยัติศึกษำ
กรรมกำร
๑๓.๖ นำยบุญมี แซ่ลี
โรงเรียนบำลีสำธิตศึกษำ มจร.
กรรมกำร
๑๓.๗ นำยปรีชำ ฟืนป่ำ
โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์
กรรมกำร
๑๓.๘ นำงสำวหนึ่งฤทัย ไชยหมื่น
โรงเรียนวัดอินทำรำมวิทยำ
กรรมกำร
๑๓.๙ นำงสำวเกศรินทร์ อินทะรน
โรงเรียนอภัยอริยศึกษำ
กรรมกำร
๑๓.๑๐ นำงสำวรัชนีกร แก้วเป๋ำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยำ
กรรมกำร
๑๓.๑๑ นำยมณีศักดิ์ โพธำยะ
โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๑๓.๑๒ นำงสำวพัทธ์จิรำ หัตถกิจโกวิท โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศำสน์
กรรมกำร
๑๓.๑๓ นำยเกรียงไกร ทองแจ้น
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๓.๑๔ นำยประสงค์ วงศ์ฟพู ำน
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๓.๑๕ นำยแสวง เสมอใจ
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๓.๑๖ นำยสมชำติ ศิริปรีชำรักษ์
นักวิชำกำรศำสนศึกษำ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งตำมประกำศฉบับนี้ ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพและประสิ ท ธิ ผ ลกำรจั ด โครงกำรแข่ ง ขั น ทัก ษะวิ ช ำกำรกลุ่ มโรงเรี ยนพระปริยั ติ ธ รรม
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕ ต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวำคม พ.ศ.๒๕๖๒

(พระครูสุนทรพิมลศีล)
ประธำนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสำมัญศึกษำ กลุ่มที่ ๕

