
 

 

ประกาศส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

………………………………………. 

  ตามท่ี ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยกองพุทธศาสนศึกษาและส านักงานกลุ่มโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ทั้ง ๑๔ กลุ่ม ได้มอบหมายให้ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ ด าเนินการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  

ระดับประเทศ  ครั้งที่ ๙ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ งานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ “ปริยัติสัมพันธ์ น้อมน า

ศาสตร์พระราชา สู่ล้านนาไทย ”ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือยกระดับมาตรฐานวิชาการ 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม และผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ระดับประเทศ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 

๑. พระพรหมมงคล    ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ 
๒. พระธรรมเสนาบดี    รองเจ้าคณะภาค ๗ 
๓. พระเทพโกศล    ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ 
๔. พระเทพปริยัติ    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
๕. พระเทพรัตนนายก    เจ้าคณะจังหวัดล าพูน 
๖. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์   เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗. พระเทพมังคลาจารย์   รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
๘. พระเทพสิงหวราจารย์   รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ 
๙. พระราชวิสุทธิญาณ    เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,ล าพูน,แม่ฮ่องสอน (ธ) 
๑๐. พระวิมลมุนี    เจ้าคณะอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
๑๑. พระครูโอภาสปัญญาคม   รองเจ้าคณะอ าเภอสะเมิง 
๑๒. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๑ 

        / ๑๓. พระครูสิริ... 
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๑๓. พระครูสิริวินัยบรรหาร   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๒ 
๑๔. พระราชวัชราภรณ์    ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๓ 
๑๕. พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒฺนเมธี  ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๔ 
๑๖. พระครูสุนทรพิมลศีล   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๕ 
๑๗. พระครูถาวรรัตนานุกิจ   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๖ 
๑๘. พระครูสิริธรรมนิเทศก์   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๗ 
๑๙. พระโสภณพุทธิธาดา   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๘ 
๒๐. พระครูปริยัติวีราภรณ ์   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๙ 
๒๑. พระครูสุวรรณสรานุกิจ   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๑๐ 
๒๒. พระครูปริยัติกิจธ ารง   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๑๑ 
๒๓. พระราชปริยัติสุนทร   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๑๒ 
๒๔. หลวงจีนสังฆรักษ์สัญชัย  เสี่ยซัง  แทนประธานกลุ่มฯ กลุ่มที่ ๑๓ 
๒๕. พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร  ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๑๔ 
๒๖. เจ้าคณะอ าเภอทุกอ าเภอในจังหวัดเชียงใหม่,ล าพูน,แม่ฮ่องสอน 
๒๗. พันต ารวจโท พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๒๘. นายปวิณ  ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๙. นายไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๐. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๓๑. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๒. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓๓. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน 
๓๔. คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ 
๓๕. ผู้จัดการ และผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรงเรียน 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๙  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ก าหนดไว้ 

  ๒. คณะกรรมการอ านวยการ และด าเนินการจัดงาน ประกอบด้วย 
      ๑. พระครูสุนทรพิมลศีล   ประธานกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๕ ประธานกรรมการ 
      ๒. พระมหาอินสอน  คุณวุฑโฒ  รองประธานกลุ่มฯ  กลุ่มท่ี ๕ รองประธานฯ 
      ๓. พระมหาพิสดาร  ปิยวณฺโณ  รองประธานกลุ่มฯ  กลุ่มท่ี ๕  รองประธานฯ 

/ ๔. นางสาวอังศุมาลิน... 
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      ๔. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต     รองประธานฯ 
          ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
      ๕. พระปลัดธนวัฒน์  อภิวณฺโณ  เลขานุการกลุ่มฯ กลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
      ๖. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ      กรรมการ 
                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
      ๗. นางพวงพยอม  ห่านวงษา      กรรมการ 
                             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
      ๘. นางพัชรินทร์  แก้วใส  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
      ๙. นางอารีย์  พันธุ์จันทร์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
      ๑๐. นางสาวมนต์ณัฐ  จุฬาโคตร นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
      ๑๑. นายสุทธิภัทร์พงศ์  สมค า  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
      ๑๒. นายญาณเดช  ชุ่มชูวัฒน์  โรงน้ าชาฮวงฟูหลง  กรรมการ 
      ๑๓. นางจิรประภา  เอี่ยวเจริญ      กรรมการและเลขานุการ 
            ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
      ๑๔. นายเดชา  ละลีย ์   นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๕. นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๖. นางสาวนันทวัน  แสนบัวค า นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๗. นายศุภชัย  เสริมสุข  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๘. นางสาวสุทธินันท์  ธงศรี  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. วางแผนการด าเนินงาน ควบคุม ก ากับ ให้ค าปรึกษา บริหาร จัดระบบ อ านวยการ ติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

  ๒. ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหา ให้ทุกส่วนกิจกรรมด าเนินการได้อย่าง
ราบรื่นเรียบร้อย และสมบูรณ์เกิดประโยชน์สูงสุด 

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย 
    ๑. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  ประธานกรรมการ 
    ๒. พระปลัดธนวัฒน์  อภิวณฺโณ  เลขานุการกลุ่มที่ ๕  รองประธานฯ 
    ๓. พระครูศรีสุตโสภณ             กรรมการบริหารกลุ่มที ่๕  รองประธานฯ 
    ๔. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์       กรรมการบริหารกลุ่มที ่๕  กรรมการ 

/ ๕. พระครูโกศล... 
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    ๕. พระครูโกศลสังฆพิทักษ์  กรรมการบริหารกลุ่มที ่๕  กรรมการ 
    ๖. พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์ สุวฒฺฑโน กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๗. พระครูนครบุราณานุรักษ์  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๘. พระครูวีรกิจสถาพร  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๙. พระมหาณัฐพล  ฐิตธมฺโม  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๑๐. พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๑๑. พระไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
    ๑๒. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน   กรรมการ 
    ๑๓. ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กรรมการ 
    ๑๔. นางอารีย์  พันธุ์จันทร์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๑๕. นางสาวมนต์ณัฐ  จุฬาโคตร นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๑๖. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๑๗. นางสุชัญญา  คุณยศยิ่ง  โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กรรมการ 
    ๑๘. นางสาวพัทธ์จิรา  หัตถกิจโกวิท โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กรรมการ 
    ๑๙. นายมณีศักดิ์  โพธายะ  โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กรรมการ 
    ๒๐. นายประสงค์ วงศ์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๑. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๒. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๓. นายวัฒนา  ข าทอง  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๔. นายธนิตพงศ์  ใจค า  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. กรรมการ 
    ๒๕. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา        กรรมการและเลขานุการ 
    ๒๖. นายสุทธิพร  ในยะแจ่ม  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๗. นางจีราวรรณ์  อังศุสิงห์  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๘. นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑. วางแผนงาน ก ากับ ดูแล ประสานการด าเนินงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้ทุกกลุ่มสาระ/กิจกรรม
สามารถด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม เรียบร้อย ทันตามช่วงเวลา ตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
  ๒. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และด าเนินงานอ่ืน ๆ 
   

/ ๓. ออกข้อสอบ... 
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๓. ออกข้อสอบปัญหาทางวิชาการให้สอดคล้องกับสาระ/มาตรฐานการเรียนรู้/ระดับชั้น 
  ๔. จัดพิมพ์ข้อสอบให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขันตามเวลาที่ก าหนดตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการอ านวยการ 

๔. คณะกรรมการจัดพิธีเปิด – พิธีปิด พิธีการ และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

    ๑. พระมหาอินสอน  คุณวุฑโฒ  รองประธานกลุ่มที ่๕  ประธานกรรมการ 
    ๒. พระปลัดธนวัฒน์  อภิวณฺโณ  เลขานุการกลุ่มที่ ๕  รองประธานฯ 
    ๓. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์  กรรมการบริหารกลุ่มที ่๕  กรรมการ 
    ๔. นายจรัญ  เมืองสุวรรณ  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๕. นายเดชา  ละลีย ์   นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๖. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
    ๗. นายอัครัช  ทิพศรี   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
    ๘. นายเอกชัย  ชมภู   นักกวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
    ๙. นายศุภชัย  เสริมสุข  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
    ๑๐. นายกิตติพงษ์  กาวี  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
    ๑๑. นายมานพ  ปิยะวงค์  โรงเรียนอภัยอริยศึกษา  กรรมการ 
    ๑๒. นายณพัฒนนินนาท จิตนเรศอาจหาญ  โรงเรียนเจดีย์งามปริยัติวิทยา กรรมการ 
    ๑๓. นายสุริยา  พวงโฉม  โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๔. นายเรวัติ  คงทอง   นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๕. นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๖. นายคม  พวงยะ   นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๗. นายชินภัทร์  พิมลา  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๘. นายช านาญศิลป์  ก้อนแสนไชย นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๑๙. นายพิชญานนท์  จิรภัทธังกูร นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๐. นายศุภโชค  มณีโชต ิ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
    ๒๑. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
    ๒๒. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    ๒๓. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
    ๒๔. นายวัฒนา  ข าทอง  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๕. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. วางแผน ออกแบบ จัดเตรียมรายการประกอบพิธีเปิด – พิธีปิด  

  ๒. จัดล าดับการด าเนินรายการและก ากับพิธีการให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ต่อเนื่องสมบูรณ์

เหมาะสมและสวยงาม         

  ๓. เป็นพิธีกรพิธีเปิด – พิธีปิด งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ๔. เป็นผู้ประกาศรายการแข่งขันตลอดการจัดงาน 

  ๕. รวบรวมข้อมูล สาระส าคัญของงาน วางแผนจัดท าข้อความประชาสัมพันธ์งานในรูปแบบต่าง ๆ

เช่น เอกสาร แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ เป็นต้น 

๕. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล   ประกอบด้วย 

    ๑. นายสุทธิภัทร์พงศ์  สมค า นักวิชาการศาสนาช านาญการ  ประธานกรรมการ  
    ๒. นางปราณี  คชนิล  โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  รองประธานฯ 
    ๓. พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงคเ์ชียงใหม่  กรรมการ 
    ๔. พระวิฑูรย์  อินทปุญฺโญ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๕. พระสมุห์ทวีชัย  คมฺภีรโต โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๖. พระมหาสมเดช  ธมฺมจารี โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๗. พระพิเชษฐ์  ปิยธมฺโม โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๘. นางสาวปิยรัตน์  แปงศิริ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๙. นางสาวขนิษฐา ดวงน่าน โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๑๐. นางสาวอ าภา เจริญสุข โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๑๑. นายดวงจันทร์  ขอดแก้ว โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๑๒. นายบุญส่ง  สมบูรณ์มา โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการ 
    ๑๓. นายวัชระ  ค ารินทร์ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๔. นางสาวเกษริน  ศรีวิชัย โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๕. นางสาวชุติมา  ดีเอื้อ โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๖. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น นักวิชาการศาสนศึกษา               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๗. นายแสวง  เสมอใจ นักวิชาการศาสนศึกษา               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. จัดเตรียม และจัดหาเวชภัณฑ์ยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

/ ๒. ถวายความ... 
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  ๒. ถวายความสะดวกแก่พระภิกษุ-สามเณรและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 

๖. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร – น้ าดื่ม ประกอบด้วย   
    ๑. พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์      ประธานกรรมการ 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
    ๒. พระครูประกาศธรรมานุยุต      รองประธานฯ 
        รองผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 
    ๓. พระปลัดเสาร์ค า  สุภภาโส  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๔. พระสุรินทร์  สุธีโร   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๕. พระทนงวุฒิ  อชิโต   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๖. พระมหาสมพงษ์  สมว โส   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๗. พระนพรัตน์  รตนโชโต   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๘. พระมนตรี  ปุญฺญกุสโล  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๙. พระสมุห์ติวานนท์  วิริยธมฺโม โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๐. พระสุรชัย  มหาวิริโย  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๑. พระสันติ  สนฺตจิตโต  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
   ๑๒. พระวันชัย  ชยชโย   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๓. พระณรงค์ศักดิ์  ฐานสิริ  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๔. พระวีรชาติ  วีรชาโต   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการ 
    ๑๕. พระสราวุธ  อารยธมฺโม  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๖. นางสาวศิริพร  ร่มต้นนุ่น  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๗. นางสาวพิมพิไลย์ ปาละกวงศ์ ณ อยุธยา  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๘. นางสาวหฤทัย มงคลเจริญสิน โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
    ๑๙. นางอุดมพร  แก้วแดง  โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ  
    ๒๐. นางสุภาณี  ก้อนจ าปา  โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ 
    ๒๑. นางสาวเจษฎาภรณ์ ดวงกางกอ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ 
    ๒๒. นางทิพวิมล  วรรณชัย   โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒๓. นางสาวเพ็ญผกา ชัยพิกุสิต โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการและผูช้่วยเลขานกุาร 
    ๒๔. นางสาวสิริกร  สามะบุตร  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๕. นางสาวพวงทอง มาบุญชัย โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๒๖. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ ๒๗. นายสมชาติ... 



- ๘ - 
 
    ๒๗. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ประสานงานร้านอาหาร จัดเตรียมภัตตาหาร อาหาร น้ าดื่ม และขอ ความ
อนุเคราะห์ภัตตาหารจากหน่วยงาน ห้างร้าน โรงเรียน วัด ชุมชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไป 

๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม และต้อนรับ ประกอบด้วย 

๑. พระครูศรีสุตโสภณ  โรงเรียนอภัยอริยศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูสมุห์สามารถ ฐิตฺเวที โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  รองประธานฯ 
๓. นายธนิตพงศ์  ใจค า  โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ  รองประธานฯ 
๔. พระปริตร  กุสฺลจิตโต  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๕. พระศิรินันท์  ชยธมฺโม  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๖. พระพง  โพธิสาโร   โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๗. นางปูรณีนุช  ปิ่นแก้ว   นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวศิริณา  สมนึก  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๙. นายกิตติพงษ์ กาวี   นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๑๐. นางสาวโชติกา  พละศักดิ์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๑๑. นายณัฐพงศ์  วงศ์อ้าย  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรอนงค์  จงไกรจักร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๓. นายประทีบ  ค าไฝ  โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ 
๑๔. นายศรชัย  หนองคู  โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ 
๑๕. นายสนิท  อายิ   โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม  กรรมการ 
๑๖. นายปรีชา  เพชรกิตติสิรคิุณ โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม   กรรมการ 
๑๗. นายเดชา  เมธีวัฒนากุล  โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
๑๘. นางศิริพร  บุญทาทิพย์  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๑๙. นางสาวนงนุช จิตจรัสกุล  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๒๐. นางสาวเจนจิรา  รับความสุข โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๒๑. นายเมธิวัฒน์  ถุงแก้ว  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๒๒. นายจาตุรงค์  ค าใส  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๒๓. นางอรวรรณ  ศิริวงค ์  โรงเรียนฝางธรรมศึกษา  กรรมการ 
๒๔ ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย  มูลอินต๊ะ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา  กรรมการ 
๒๕. นักวิชาการศาสนศึกษา  ส านักงานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๑-๑๔ กรรมการ 

/ ๒๖. นักวิชาการ... 
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๒๖. นักวิชาการศาสนศึกษา  กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑-๑๔  กรรมการ 
๒๗. นางสาวผ่องพรรณ  โกกาธรรม โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์ โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๙. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักกวิชาการศาสนศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. วางแผน จัดระบบต้อนรับ ดูแลแขกผู้มีเกียรติ ทีเ่ข้าร่วมงานให้เหมาะสม 
  ๒.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับการจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม น้ าดื่มส าหรับ
คณะกรรมการและผู้ร่วมงาน ให้เพียงพอและเหมาะสม 
  ๓.จัดเตรียมน้ าดื่ม น้ าปานะ ส าหรับต้อนรับพระเถรานุเถระ คณะผู้ บริหารกลุ่ม ผู้บริหาร
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู–บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วม 

  ๘. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่จัดงาน  

๑. พระครูสังฆรักษ์สุทัศน์  สุวฑฺฒโน โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูโกศลสังฆพิทักษ์  โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา รองประธานฯ 
๓. พระครูประพัฒน์สังฆกิจ  โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา กรรมการ 
๔. พระมนัสกานต์  ภทฺทราวุโธ โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา กรรมการ 
๕. พระณัฐกร  ปสนฺนจิตโต  โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา กรรมการ 
๖. นางอารีย์  พันธุ์จันทร์  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๗. นางสาวมนต์ณัฐ  จุฬาโคตร  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการ 
๘. นางสาวกัลยาณี  ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
๙. นายวรวิทย์  สุมาลัย  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
๑๐. นายสมศักดิ์  ค าสาว  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  กรรมการ 
๑๑. นายนรินทร์  จามิตร  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  กรรมการ 
๑๒. นายณัฐวุฒิ  จิตกาวิน  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  กรรมการ 
๑๓. นายนภดล  มังสังข์  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  กรรมการ 
๑๔. นางสาวชไมพร ทาวิราช  โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา  กรรมการ 

/ ๑๕. นายถนอม... 
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๑๕. นายถนอม  จองค า  โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา กรรมการ 
๑๖. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวมัลธิกา  ดาวแสง  โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และตกแต่งสถานที่เวทีส าหรับพิธีเปิด-ปิดโครงการ  สถานที่แข่งขัน
ทักษะวิชาการ และสถานที่อ่ืน ๆ  ภายในงาน ตามความเหมาะสม 
  ๒. จัดเตรียมโต๊ะ - เก้าอ้ี ส าหรับรับรองพระเถรานุเถระ และแขกผู้มีเกียรติในงาน  

๙. คณะกรรมการประสานงานที่พัก  ประกอบด้วย 

๑. พระมหาพิสดาร  ปิยวณฺโณ  รองประธานกลุ่มท่ี  ๕  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูใบฎีกาสมพร  โอภาโส โรงเรียนเชตุพนศึกษา  รองประธานฯ 
๓. นายวุฒิชัย  อุ่นค า   โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
๔. นายเอม  น้ าพี้   โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
๕. นายพิจิตร  ปิ่นแก้ว  โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
๖. นายปัญญา  ค ามุงคุณ  โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
๗. นายเกรียงไกร  พยี  โรงเรียนเชตุพนศึกษา  กรรมการ 
๘. นายศิริสิทธิ์  วรโงน  โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา  กรรมการ  
๙. นายปรีชา  เอ้ืองค า  โรงเรียนแม่แตงวิทยา  กรรมการ 
๑๐. นายสุชัย  ธรรมกฤษฎิ์  โรงเรียนสะเมิงวิทยา  กรรมการ 
๑๑. นายประสิทธิ์  สิงห์ก่ า  โรงเรียนสะเมิงวิทยา  กรรมการ 
๑๒. นายศราวุฒิ  สิทธิขันแก้ว  โรงเรียนหอปริยัติศึกษา  กรรมการ 
๑๓. นายกฤตพล  สุภา   โรงเรียนหอปริยัติศึกษา  กรรมการ 
๑๔. นายบุญเลิศ ตระกุลรุ่งอ าไพ โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการ 
๑๕. นักวิชาการศาสนศึกษา  ส านักงานกลุ่มโรงเรียนฯ กลุ่มที่ ๑-๑๔ กรรมการ 
๑๖. นักวิชาการศาสนศึกษา  กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มท่ี ๑-๑๔  กรรมการ 
๑๗. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/ ๑๙. นายประสงค์... 
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๑๙. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. วางแผนรับรอง อ านวยความสะดวกแต่ละกลุ่มโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ 
  ๒. ประสานงานระหว่างสถานที่พัก และผู้เข้าพัก ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี
และน าเข้าทีส่ถานทีพั่กในจุดที่ก าหนดไว้ 
 

๑๐. คณะกรรมการลงทะเบียน ผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม  ประกอบด้วย 

๑. พระปลัดธนวัฒน์  อภิวณฺโณ เลขานุการกลุ่มที่ ๕  ประธานกรรมการ 
๒. พระครูวีรกิจสถาพร  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  รองประธานฯ 
๓. นางสาวยุพาวรรณ  ดุลยสจุริต นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๔. นายเทพนิมิตร  กลับกลาย  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๕. นายอดิพงษ์  ชูบุญ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๖. นางธนพร  ขยันกิจ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ  
๗. นางสาวสุวรีย ์ ทาสุวรรณ  นักวิชาการศาสนศึกษา   กรรมการ 
๘. นางสาวสิริมา  ทิพรักษ์  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๙. นายทวีศักดิ์  สิงห์ครุธ   นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๐. นายอ าพล  โคตรพุ้ย  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๑. นางอัจฉรา  พลไพรินทร์  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสุปราณี  โพธิ์ประสิทธิ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 
๑. วางแผนลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ และอ านวยความสะดวกแต่ละกลุ่มโรงเรียน  

๒. ประสานงานดูแลความเรียบร้อยตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 
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๑๑. คณะกรรมการการเงินและบัญชี  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกษสุดา  ต.เจริญ      รองประธานฯ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการและกิจการคณะสงฆ์ 
๓. พระมหาณัฐพล  ฐิตฺธมฺโม  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
๔. นางเยาวลักษณ์  ใจมาแก้ว  กรรมการบริหารกลุ่มท่ี ๕  กรรมการ 
๕. นางรัตนา  กัญจนวัตตะ  ครโูรงเรียนอภัยอริยศึกษา  กรรมการ 
๖. นางสาวเสาวนีย์  ตั้งสัจจวงศ์ ครโูรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ กรรมการ 
๗. นางพัชรินทร์  แก้วใส  นักวิชาการศาสนาช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวกัลยาณี  ปิยชัยมงคล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นายประสงค์  วงค์ฟูพาน  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายแสวง  เสมอใจ  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายสมชาติ  ศิริปรีชารักษ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ดังนี้ 

  ๑. จัดท าระบบการเงินและบัญชี และสรุปรายรับ-รายจ่ายในโครงการ 
  ๒. ด าเนินการประสานงานจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด าเนินการในโครงการ และค่าบ ารุงอ่ืน ๆ 
ตามรายละเอียดในโครงการก าหนด 

  ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง 

ตามความสามารถ  เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 

คณะสงฆ์สืบไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 
 

            พันต ารวจโท 
                               (พงศ์พร  พราหมณ์เสน่ห์) 

                       ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 


