
 
ประกาศกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๖ 

ท่ี ๐๑ /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจดังานแข่งขันทกัษะวิชาการโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  

               แผนกสามัญศกึษา ระดบัประเทศ  ครั้งที่ ๑๑  “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น าปฏิบตัิสู่สังคมไทย” 
                 ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

*************************** 
 ด้วยส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ ก าหนดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ระดับประเทศ  ครั้งที่ ๑๑  “๔๘ ปี  วิถีปริยัติ  น าปฏิบัติสู่

สังคมไทย” 48 years of the Educational and practicing ways for Thai society ระหว่างวันที่  ๒๘ - ๒๙  เดือน 
มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพทางส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖  จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการในจัดงานแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้  ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมการงานสถานท่ี  ท าหน้าที่  จัดเตรียมอาคารสถานที่ เช่น ห้องพิธีเปิด-ปิด ห้องสอบ ห้องอ านวยการ 
ตลอดถึงตกแต่งสถานที่จุดต่างๆ ประกอบด้วย 

๑) พระสมุห์ธิชานันท์   ธมฺมวโร  กองงานเลขานุการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) ผศ.เชษฐ์    นิมมาทพัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  รองประธาน 

๓) นายณรงค์ศักดิ์    อินเทพ  กองงานเลขานุการ  กรรมการ 
๔) พระปลัดวัชรพงษ์  วชิรปํฺโญ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
๕) นางสาวปิยะพร  ใจเอื้อ  กองงานเลขานุการ  กรรมการ  

  ๖) นายอนันต์               ลานเงิน  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  กรรมการ 
  ๗) นายปรเมษฐ์   กิจการ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  กรรมการ 
  ๘) นายเอื้อ     เจริญสุข  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ  กรรมการ 
  ๙) ประธานองค์กรครจูังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล าปาง  กรรมการ 
  ๑๐) นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ ๖     กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการเทคโนโลยี  ท าหน้าที่  ประสานงาน ด้านเทคโนโลยี จัดหาเครื่องเสยีง ควบคุม ดูแลระบบเครื่อง
เสียง ระบบไฟฟ้าภายในงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี และประมวลภาพในงาน  และจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน  ประกอบด้วย 
  ๑) นายศุภกริช    เข่ือนเพชร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ      ประธานกรรมการ 

๒) นายนพดล     ธิอินโต  นักวิชาการศาสนศึกษา สนง.กลุม่ที่ ๖ รองประธาน  
๓) นางสาวกิตติกา   ดีค า  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ    กรรมการ 

  ๔) นายศิระณัฏฐ์    ศิริเมืองงาว นักวิชาการศาสนศึกษา สนง.กลุม่ที่ ๖  กรรมการและเลขานุการ 

 
/๓.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ... 



-๒- 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (กรรมการกลาง)  มีหน้าที่ ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ จัดท าใบลงทะเบียนรับ -ส่ง 
ข้อสอบ จัดเตรียมข้อสอบ และตรวจข้อสอบ รายงานผลการแข่งขัน จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการแข่งขัน กรรมการ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามจุดการแข่งขัน ประกอบด้วย 

๑) พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่  ๖  ประธานกรรมการ 
๒) นายบุญสง่              ดวงมะโน นักวิชาการศาสนศึกษา  รองประธาน  
๓) นางศิริพร        วงศ์ประเสริฐ นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๔) นายนพดล             ธิอินโต  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๕) นางสาวสญิาธร        สุขแก้ว  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๖) นายศิระณัฏฐ์  ศิริเมืองงาว นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๗) นายเจษฎาภรณ์  ต๊ะต๊ิบ  ครูโรงเรียนวัดบุญยืนวิทยา กรรมการ 
๘) นายจีรวัฒน ์    ป๎นทองมา ครูโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยา กรรมการ 
๙) นายบรรจง     ประดบัศร ี ครูโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา กรรมการ 
๑๐) นายบุญเกิด  ใจกระเสน ครูโรงเรียนเชตวันวิทยา  กรรมการ 
๑๑) นายอ าพล  โคตรพุ้ย  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๒) นายพิชญานนท์    จิระภัทธังกูร นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๓) นายคมสัน    บุญจันทร ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๔) นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๕) นายลอย  แดงอิ่ม  นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
๑๖) นายสมนึก             เครือวงศ์ นักวิชาการศาสนศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๔. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
  - รับลงทะเบียนเจ้าคณะอ าเภอ และหน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน 
  ๑) นางสุวพร  หอมโหม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสุนทร  ป๎นตัน  นักวิชาการศาสนาช านาญการ รองประธาน 
  ๓) จ.ส.อ.สนธยา  ยศหล้า  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
  ๔) นายปฐม  ไสหน ู  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
  ๕) นางสาวเกษสุดา นามป๎ญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรรมการ 
  ๖) นางสาวปริยากร ใฝ่มโนธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ    กรรมการและเลขานุการ 
 
  - รับลงทะเบียนส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตแิละส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
  ๑) นางสาวนันทวัน   แสนบัวค า นักวิชาการศาสนาช านาญการ ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวสทุธินันท์   ธงศรี  นักวิชาการศาสนาช านาญการ  รองประธาน 
  ๓) นางอัจฉรา  พลไพรินทร ์ นักวิชาการศาสนศึกษา  กรรมการ 
  ๔) นางสุปราณี   โพธ์ิประสิทธ์ิ นักวิชาการศาสนศึกษา       กรรมการและเลขานุการ 
 
  -รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ทุกกลุ่ม 
  ๑) นายธรรมนูญ  พวงกันยา นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๑  
  ๒) นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๒ 

/๓)นายไกรสร... 



-๓- 
๓) นายไกรสร  บุญศร ี  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๓ 
๔) นายลอย  แดงอิ่ม  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๔ 
๕) นายเกรียงไกร  ทองแจ้น  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๕ 
๖) นางสาวสญิาธร  สุขแก้ว นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๖ 
๗) นางปิยะพร      ใจเอื้อ  กองงานเลขานุการจงัหวัดพะเยา รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๖ 
๘) นายสมาน  แว่นแก้ว  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๗ 
๙) นายอภินนท์ ดาจง  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๘ 
๑๐) นางคัทรินทร์   วัฒนเนติกุล  นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๙ 
๑๑) นางสาวนภาภรณ์  รจพจน ์ นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๑๐ 
๑๒) นางจิตติรัตน์   นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๑๑ 
๑๓) นายสมศักดิ์    ทารินทร ์ นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๑๒ 
๑๔) นายกันต์ดนัยวัชร์ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ  นักวิชาการศาสนศึกษา  รับลงทะเบียนกลุม่ที่  ๑๓ 
๑๕) นายทองพิณ   เมืองซอง นักวิชาการศาสนศึกษา     รับลงทะเบียนกลุ่มที่  ๑๔ 

 ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร –น้ าดื่ม  ประกอบด้วย 
มีหน้าที่ จัดเตรียม ประสานงาน เรื่องภัตตาหาร/อาหาร น้ าดื่ม/น้ าปานะ ส าหรบัพระเถรานุเถระ และ

ผู้เข้าร่วมงาน 
  ๑) พระปลัดรัตน์ชา   ธีรปํฺโญ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   ประธานกรรมการ 

๒) พระสมุห์วีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   รองประธาน 
๓) พระมหาสมพรศักดิ์ ทีปธมฺโม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๔) พระมหาบญุเชิด  อุตฺตมปํฺโญ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๕) พระสมุห์ธีรวัฒน์  ธีรวฑฺฒโน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๖) พระใบฏีกาธนภัทร ธนปํฺโญ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๗) พระบัณฑิต      ปณฺฑิโต ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๘) พระมหาวีรพล  วีรพโล ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๙) พระศุภวัฒน์     กิตติปญโญ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๐) พระกิตติกรณ์  กิตฺติเมธี ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๑) พระมหาจกัรกฤษณ์ อินทสฺโร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๒) นางปิยรัตน์    บุตรศรีภูม ิ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๓) นางสาวสุดารัตน์ พินยา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๔) นางสาวสเิรียม ก าแทง ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๕) นายศุภฤกษ์   กิตินันท์ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๖) นางสาวภิรมย์ยา ไชยเลิศ  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๗) นางประนอม   สิทธิ   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๘) นายอ านวย   ดวงเฉลิมชัยกลุ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง   กรรมการ 
๑๙) นายณัฐดนัย  ทิพยศ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง    กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/๖.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี... 
 



 
-๔- 

 
 ๖. คณะกรรการฝ่ายการเงินและบัญชี 

มีหน้าทีจ่ัดท าระบบการเงิน บญัชี และสรุปรายรบั – รายจ่ายโครงการฯ ประสานงาน ด าเนินการ ด้าน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการ และค่าบ ารงุอื่นๆ 

  ๑) นางสาวเกษสุดา นามป๎ญญา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวดวงพร ก๋องด ี  ครูโรงเรียนวัดนาราบวิทยา กรรมการ 
  ๓) นางสาวธัญธิดา ทองอุไร  ครูโรงเรียนนันทบรุีวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๖. คณะกรรมการ ประจ ากลุ่มสาระตา่ง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  

มีหน้าที่ ตัดสิน ตรวจ และรวบรวมผลการแข่งขันสง่ให้คณะกรรมการกลาง ตลอดจนแก้ไขป๎ญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานใหส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดีดังนี ้
คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าที่ด าเนินการสอบแข่งขัน รับ – ส่ง ข้อสอบ 
รายการแข่งขัน วันอังคาร ท่ี ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล กิจกรรมการแข่งขัน ระดับชั้น 

๑ นายธรรมนูญ  พวงกันยา การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ ์

มัธยมศึกษาตอนต้น 

๒ นายปรัชญาวิชญ์  นุ่มนวล การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิง่ประดิษฐ ์

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๓ นายเทพนิมิตร  กลับกลาย การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

๔ นายไกรสร  บุญศร ี การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๕ นางสาวสมพร  งามศักดิ ์ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส ารวจ 

มัธยมศึกษาตอนต้น  

๖ นายลอย  แดงอิ่ม การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทส ารวจ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๗ นางสาววิชนีย์  บุญปล้อง การแข่งขันวาดภาพลายเส้นดินสอ มัธยมศึกษาตอนต้น 
๘ นายเกรียงไกร  ทองแจ้น การแข่งขันเขียนภาพสโีปสเตอร ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๙ นายสมาน  แว่นแก้ว การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๐ นายธวัชชัย  วุฒิมาลัย การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๑ นายวุฒิชัย  พาแก่ด า การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบช้ืน มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑๒ นายวิรุณฬ์  ผ่านวงษ์ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

/๑๓. นายวัฒนชัย... 



-๕- 

 

๑๓ นายวัฒนชัย  ประภาพันธ์ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้ 
จากวัสดุธรรมชาติ 

ไม่จ ากัดระดับช้ัน 

๑๔ นางสาวชฬิตา  สว่างพิทักษ์ การแข่งขันการท าหนงัสั้น ไม่จ ากัดระดับช้ัน 
๑๕ นายคมสัน  บุญจันทร ์ การแข่งขันหนงัสือเลม่เล็ก มัธยมศึกษาตอนต้น 
๑๖ นางคัทรินทร์  วัฒนเนติกลุ การแข่งขันหนงัสือเลม่เล็ก มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๗ นายอภินนท์  ดาจง การแข่งขันเขียนเรียงความ มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๑๘ นายธีรกุล  ดาลุน การแข่งขันวิชาเรียงความ 

แก้กระทู้ธรรมช้ันตร ี
มัธยมศึกษาตอนต้น 

๑๙ นายจิรานุวัฒน์   นิยมวงศ์ การแข่งขันวิชาเรียงความ 
แก้กระทู้ธรรมช้ันโท 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒๐ นายวิทวัฒน์  บุปผาชาติ การแข่งขันวิชาเรียงความ 
แก้กระทู้ธรรมช้ันเอก 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒๑ นางสาวนภาภรณ์  รจพจน ์ การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๒๒ นายจิระวัฒน์  แก้วมะ การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนแปด มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๒๓ นายอัครวัฒน์    ขันยา การแข่งขันบรรยายธรรมภาคภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

 

รายการแข่งขัน วันพุธ ท่ี ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑ นายชินภัทร์   พิมลา การแข่งขันบรรยายธรรมภาค
ภาษาอังกฤษ 

มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

๒ นายมงคล   นิยมเหมาะ การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนต้น 
๓ นางจิตติรัตน์  นุชนารถ การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๔ นายสมศักดิ์   ทารินทร ์ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนต้น 
๕ นายกันต์ดนัยวัชร์  ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาภาษาไทย มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๖ นายทองพิณ  เมืองซอง การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 
๗ นายวัฒนา  อิศาสตร์ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๘ นายศุภโชค  มณีโชติ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling)   มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๙ นายอดิพงษ์  ชูบุญ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาวิทยาศาสตร ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

๑๐ นายตุลพงษ์  บุญคง การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

๑๑ นางสาวนิภาพร  อ่วมเจริญ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชา
พระพุทธศาสนา 

มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

๑๒ นางสาวสุวรีย์   ทาสุวรรณ การแข่งขันตอบป๎ญหา 
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

/๑๓.นายเกรียงศักด์ิ... 



-๖- 
 

๑๓ นายเกรียงศักดิ์   บุณยเพ็ญ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาศิลปะ มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๑๔ นายพิชญานนท์  จิระภัทธังกรู การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาการงานอาชีพฯ มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๑๕ นางล าใย  จรเจริญ การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 
๑๖ นายภัทรพล  ค ากมล การแข่งขันตอบป๎ญหาวิชาภาษาบาลี มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย 

 

มีหน้าท่ี     ๑. ประสานงาน ระหว่างกรรมการตัดสิน และกรรมการอ านวยการ ณ จุดแข่งขัน   
     ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รบัมอบหมาย 

 
คณะกรรมการแต่ละรายการแข่ง มีหน้าท่ี ตัดสิน ตรวจ และรวบรวมผลการแข่งขันส่งให้คณะกรรมการกลาง  

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
วันอังคาร  ท่ี ๒๘  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 ๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

๑. นางคนึงนิตย์    สวนกัน  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ 
๒. นางชนิฐฆ์ศรา    แก้วใส  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธาน 
๓. นางพัชรินทร์    ศรีค า  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ 
 

๒. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายไว  ประทุมผาย,ดร. นักวิจัย สวทช ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษฎา  ยาใจ,ดร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน   รองประธาน 
๓. นางพนิดา  กุศล  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
 

 ๓. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. นางสาวกุลธิดา    ชนาภิมุข ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ 
๒. นายวรพงษ์     กาแก้ว  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธาน 
๓. นางสาวกันยารัตน์     ค าสิทธ์ิ     ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ 
 

๔. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายปิยวิทย์    คุ้มพงษ์,ดร. นักวิจัย สวทช.  ประธานกรรมการ 
๒. นายกาศรี  นามเคน,ดร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา น่าน  รองประธาน 
๓. นางสุทธิดา     ผ่องโอภาส ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
 

 ๕. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. นางธีรยา    นันตา  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปรญิญารัตน์ แซ่ทอ  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธาน 
๓. นางสาวกนกรวี วาฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการ 

 
/๖.การแข่งขันโครงงาน... 



-๗- 

 

๖. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
๑. นายวิโรจน ์     มงคลเทพ,ดร.    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุคนธา   อาวัชนาการ     นักวิชาการ สวทช.            รองประธาน    
๓. นายจันทร์        กุลพรม     ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 

  

 ๗. การแข่งขันวาดภาพลายเส้นดินสอ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. นายปวินท์   สุทธหลวง  ครูโรงเรียนป๎ว   ประธานกรรมการ 
๒. นายสราวุฒิ  อินทะนลิ   ครูโรงเรียนน่านป๎ญญานุกลู รองประธาน 
๓. นางสาวจุฬาลกัษณ์   ค ารัตน์  ครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯ  กรรมการ 

 
 ๘. การแข่งขันเขียนภาพสีโปสเตอร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑. นางภัสราภรณ์   อนุรักษ์    ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประธานกรรมการ 
๒. นายภูริพงษ์      วงศารัตนศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  รองประธาน 
๓. นายจระกฤตย์   โพธ์ิระหงส ์ ครูโรงเรียนเมอืงแงง  กรรมการ 
 

๙. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย   
๑.นายบุญโชติ       สลีอ่อน   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ประธานกรรมการ 
๒.นายชุมพล         พรหมโชติ    ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  รองประธาน 
๓. นายพงษ์ศักดิ์     ส าลีราช ครูโรงเรียนบ่อเกลือ  กรรมการ 
 

๑๐. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. นางพิรุณพร     อินถา     ครูโรงเรียนบ้านหัวเมือง (สพป.น่าน เขต ๑)      ประธานกรรมการ 
๒. นายสมบัติ       มูลทา     ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  รองประธาน 
๓. นายกันตวิชญ์   ธิเสนา  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
 

๑๑. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายพายัพ       ชมภู     ครูโรงเรียนบ้านน้ างาว (สพป.น่าน เขต ๑)     ประธานกรรมการ 
๒. นายภาสกร      พรมสาร ครูโรงเรียนบ้านน้ าโค้ง (สพป.น่าน เขต ๑)     รองประธาน 
๓. นายเด่น          วงศ์ไชยยา ครูโรงเรียนบ้านไชยสถาน (สพป.น่าน เขต ๑)     กรรมการ 
 

 ๑๒. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดธุรรมชาติ  ไม่จ ากัดระดับชั้น 
๑. นายณัฐวุฒิ       หลวงพันธ์ุ    ครูโรงเรียนบ้านถืมตอง(สพป.น่าน เขต ๑)      ประธานกรรมการ 
๒. นายจักรกฤษณ์  เพชรไชย    ครูโรงเรียนบ้านสันติภาพ(สพป.น่าน เขต ๑)      รองประธาน 
๓. นางปราณี        ไชยโภชน์  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์  กรรมการ 
 

 ๑๓. การแข่งขันการท าหนังสั้น  ไม่จ ากัดระดับชั้น 
๑. นายจักรวรรดิ์   ญาณกรสกลุ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.น่านเขต ๑  ประธานกรรมการ 

๒. นายพยนต์       อ่อนเป็ง        ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์     รองประธาน 
๓. นายสมภพ       ใจบุญ  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 

/๔.นายรัตนศักดิ์... 
 



-๘- 
 

๔. นายรัตนศักดิ์    เข่ือนธนะ ครูโรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่านเขต ๒        กรรมการ 
๕. นายแมนสรวง   สุทธการ ครูโรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต ๒      กรรมการ 
 

๑๔. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๑. นางสาวสบุินรัตน์   รัตนศิลา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวคนงนาฏ    รุณวุฒิ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  รองประธาน  
๓. นางสาวปาณิตา     ตาต๊ะค า  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  กรรมการ 
 

๑๕. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายสรศักดิ ์ เช่ียวชาญ,ผศ.ดร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกชพร   รักษากุลภักด ี ครูโรงเรียนสา          รองประธาน  
๓. นางสาววลัยภรณ์     ต๊ะต๊ิบ            ครูโรงเรียนนาน้อย         กรรมการ 

 
 ๑๖. การแข่งขันเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและตอนปลาย  

๑. นายชัชวาล      ลักษณะ ครูโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร (สพป.น่าน เขต ๑)      ประธานกรรมการ 
๒. นางภาวิณีย์     วิกาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองรังฯ (สพป.น่าน เขต ๑)        รองประธาน 
๓. นายประพันธ์   กันธิยาใจ  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 
 

๑๗. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
๑. พระครูศรีปริยัติกิจ,(ป.ธ.๖)          วัดมณเฑียร  ประธานกรรมการ 
๒. พระปลัดวัชรพงษ์   วชิรปํฺโญ  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รองประธาน  
๓.  ดร.ธีรทัศน์           โรจนก์ิจจากุล         วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 

 ๑๘. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท  ไม่จ ากัดระดับชั้น  
๑. พระครปูลัดวัชรพงษ์  วชิรปํฺโญ,ผศ.ดร.        วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประธานกรรมการ 
๒. พระครสูมหุ์อุทัย       อุทยเมธี     วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รองประธาน  
๓.  ผศ.เชษฐ์                นิมมาทพัฒน ์         วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 

 ๑๙. การแข่งขันเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก  ไม่จ ากัดระดับชั้น  
๑. พระครปูริยัตินันทสุธี (ป.ธ.๖)    วัดพญาภู  ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาอนันต์   องฺกุรสริ ิ         วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รองประธาน  
๓.  นายสมคิด    นันต๊ะ          วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 

๒๐. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย  
๑. นางพูนทรพัย์       รัตนศิลา     ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอุษา       เลาดี   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน รองประธาน 
๓. นางสาวปาริชาติ   อุดดี   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

/๒๑.การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง... 
 



-๙- 
 
๒๑. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง  กลอนแปด   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย 

๑.   นางรัชฎาภรณ์      พวงดอก  ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ประธานกรรมการ 
  ๒.   นางสาวณัฐญา     ศรีรินยา   ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธาน 
  ๓.    นายนิรันดร์         กันตา  ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 
 

๒๒. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 
๑. นายธรรมนอง   ถามา    วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ประธานกรรมการ 

  ๒. ดร.ช านาญ   เกิดช่อ, (ป.ธ.9) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  รองประธาน 

  ๓.  นายสามารถ     ดีพรมกลุ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางช้าง กรรมการ  
 
วันพุธ  ท่ี ๒๙  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๑. การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

๑. นายธรรมนอง   ถามา    วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  ประธานกรรมการ 
 ๒. ดร.ช านาญ   เกิดช่อ, (ป.ธ.9) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  รองประธาน   

๓.  นายสามารถ     ดีพรมกลุ    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปางช้าง กรรมการ  

 
๒. การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น 

๑. นางฉันทิตา    แก้วชมภู    ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน          ประธานกรรมการ 
๒. นางป๎ทมพร   กนกน้อยหมอ    ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    รองประธาน  
๓. นางกาญจนา  กันแก้ว    ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 
 

๓. การแข่งขันท่องบทอาขยานท านองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
  ๑. นางสาวภรปริญญา    เพชรสุภา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวภัทรมน นาเหมือง ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร รองประธาน 

๓. นางมาลี    ขันทแพทย ์ ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์    กรรมการ 
   
 ๔. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาภาษาไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

นายจอมพณ  สมหวัง                วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

๕. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาภาษาไทย   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายประทปี  ยศนรินทร ์   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 

 
 ๖. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

พระปลัดนฤดล  กิตฺติภทฺโท      วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 ๗. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาคณิตศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นายอนันต์  ลานเงิน          วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 

/๘.การแข่งขันเล่านิทาน... 



-๑๐- 
 

๘. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling )ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
๑.   นางปิยะฉัตร    แบนนิสเตอร์   ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  ประธานกรรมการ 

  ๒.   นางสาวนิลาวัลย์   สถิรศาสตร์   ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  รองประธาน 
  ๓.     นางสาวณัฎฐภรณ์   มหาวรกิติ ์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน  กรรมการ 

 
 ๑๑. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

นางอรพินท์    อินวงศ์            วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 
 

 ๑๒. การแข่งขันตอบปัญหา  วิชาวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ผศ.ฐิติพร       สะสม             วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 
 

 ๑๙. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นายสิทธิชัย     อุ่นสวน           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 

 ๒๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางขวัญดาว    วิญํูชาคริต           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน กรรมการ 

 
๒๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

นายธนวัฒน์    ศรีลา           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 ๒๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางสาวปิยะฉัตร ดีสีใส          วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

๒๔. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นายธัชพล    ยรรยงค์           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 ๒๕. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พระปรมานุชิต   ปฐมพโล           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

๒๖. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นางการะเกด    อาจหาญ   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 ๒๗. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นางกัญจนพร   เกิดช่อ            วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

๒๘. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นางสาวกิตติกา   ดีค า            วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 

 
 

/๒๙.การแข่งขันตอบป๎ญหา... 



-๑๑- 
 
 ๒๙. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายศุภกริช   เข่ือนเพชร         วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 ๓๐. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นางจิรวรรณ   ตันตระกูล           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 

 
 ๓๑. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พระวีระวัฒน์   วีรวฑฺฒโน           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

๓๒. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นายสุรเชษฐ์   ค าใจ, (ป.ธ.๔)           วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 

 
 ๓๓. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พระมหากิตติ   กิตติปํฺโญ,(ป.ธ.๓) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  กรรมการ 
 

 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัตหิน้าที่ ที่ได้รบัมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ให้เอือ้การท างานต่อฝ่ายงานอื่น ๆ ด้วย  
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๗   เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
       (ลงช่ือ)    
        (พระครูถาวรรัตนานุกจิ)   

ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามญัศึกษา 
กลุ่มที่ ๖ 


