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คําสั่งสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต ๘ 
ที่  ๙/๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต'งตั้งคณะกรรมการการแข'งขันทักษะทางวิชาการ 
ระดับเขต  คร้ังที่ ๑๔  ป/การศึกษา ๒๕๖๔ 

***************** 
 

  ด�วยสํานักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต ๘  ได�จัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการ  
ระดับเขต  ครั้งท่ี  ๑๔  ป*การศึกษา ๒๕๖๔  แข�งขันในวันจันทร/ท่ี  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โดยมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  ในจังหวัดอุดรธานี  เป5นสถานท่ีแข�งขัน  และรับรางวัลในวันศุกร/ท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ท่ีโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม อําเภอกุมภวาป* จังหวัดอุดรธานี เพ่ือเป5นการยกระดับมาตรฐาน
วิชาการ  ประชาสัมพันธ/เผยแพร�กิจกรรม  และผลงานด�านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๘ 
  เพ่ือให�การดําเนินงานจัดการแข�งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ เป5นไปด�วยความเรียบร�อยสมบูรณ/ทุก
รายการ  บรรลุเป=าหมายตามวัตถุประสงค/ท่ีกําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต�งต้ังบุคลากรเป5นคณะกรรมการ
ดําเนินงานฝ?ายต�าง ๆ  ดังต�อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 ๑. พระโสภณพุทธิธาดา รก.ประธานเขต  ๘ ประธานกรรมการ 
 ๒. พระครูรัตโนภาส รก.รองประธานเขต  ๘ รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระเมธีปริยัติธาดา รก.รองประธานเขต  ๘ รองประธานกรรมการ 
 ๔. ว�าท่ีร�อยตรี จุลสัน  ทันอินทร/อาจ ผู�อํานวยการ สนง.พศจ.อุดรธานี กรรมการ 
 ๕. นายสยามพัชร/  ทิพสอน ผู�อํานวยการ สนง.พศจ.หนองคาย กรรมการ 
 ๖. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู�อํานวยการ สนง.พศจ.สกลนคร กรรมการ 
 ๗. นายอัครนันท/  นนทา ผู�อํานวยการ สนง.พศจ.บึงกาฬ กรรมการ 
 ๘. ผู�จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๘ กรรมการ 
 ๙. ผู�อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๘ กรรมการ 
 ๑๐. พระครูสุภกิจโกศล รก.เลขานุการเขต  ๘ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นักวิชาการศาสนศึกษาเขต  ๘ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
มีหน3าท่ี ให�คําปรึกษา ข�อเสนอแนะ ส�งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานแข�งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งท่ี ๑๔ 
 ป*การศึกษา ๒๕๖๔  ให�เป5นไปด�วยความเรียบร�อย บรรลุตามวัตถุประสงค/ท่ีกําหนดไว� 



๒ 

 
๒. คณะกรรมการฝ5ายเลขานุการ  ประกอบด�วย 
 ๑. พระครูสุภกิจโกศล รก.เลขานุการเขต ๘ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอภินนท/  ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุวรีย/  ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการ 
 ๔. นายสัญญา  ลิธรรมมา ผู�อํานวยการ สนง.กศน.อําเภอชุมตาบง กรรมการ 
 ๕. นายอํานวย  กุผาลัง รองผู�อํานวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส กรรมการ 
 ๖. นายพูลสวัสด์ิ  แสงรุ�ง ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา กรรมการ 
 ๗. นายธีระวิทย/  ยาทองไชย ครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม กรรมการ 
 ๘. นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค/ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา กรรมการ 
 ๙. นายคําใส  พิมเสน เจ�าหน�าท่ี เขต ๘ กรรมการ 
 ๑๐. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นายวิทวัฒน/  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
 ๑๒ . นางสาวชฬิตา  สว�างพิทักษ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการและผู�ช�วยเลขานุการ 
มีหน3าท่ี วางแผนงาน กํากับ ดูแล ประสานการดําเนินงานและสนับสนุน ช�วยเหลือให�ทุกกลุ�มสาระ/กิจกรรม 
 สามารถดําเนินงานได�อย�างเหมาะสม เรียบร�อย ทันตามช�วงเวลา ตัดสินใจแก�ไขปKญหา และให�คําปรึกษา 
 
๓. คณะกรรมการตัดสิน  ประกอบด�วย 
 ๓.๑ การแข'งขันเขียนเรียงความ (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. พระมหาธวัชชัย  คุณวีโร ครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวรพิธ  โยธนามิ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพนมไพร  คําสีดา ครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ/ กรรมการ 
 ๔. นางสาวอุบลรัตน/  พรหมบุรมย/ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป?าสุทธาวาสกรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๒ การแข'งขันคัดลายมือภาษาไทย (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. พระมหาสมพงษ/  กะมุตะเสน ครูโรงเรียนวัดโพธิสมภาร ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาวุฒินันท/  กลฺยาณเมธี ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระรัตน/พร  ปNฺญาวุฑฺโฒ ครูโรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน กรรมการ 
 ๔. นายสุริโย  นิลภูผา ครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๓ การแข'งขันแต'งกลอนสด (กลอนแปด) (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. นางภัทฐิชา  ม�วงเสาร/ ครูโรงเรียนกุมภวาป* ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวสุดาภรณ/  จันทร/อ�อน ครูโรงเรียนกุมภวาป* รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจุฑามาศ  แก�วอินทร/ ครูโรงเรียนกุมภวาป* กรรมการ 
 ๔. นางสาวธันยพร  สวดมนต/ ครูโรงเรียนกุมภวาป* กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.๔ การแข'งขันโครงงานวิทยาศาสตร? ประเภทส่ิงประดิษฐ? (ม.ต3น) 
 ๑. นายสิรภพ  โคตรเพชร ครูโรงเรียนบาลสีาธิตศึกษาฯมจร.จังหวัดหนองคาย ประธานกรรมการ 
 ๒. นายธรัต  สวุรรณศรี ครูโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายนนธภัสส/  กุลตา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูม ิ กรรมการ 
 ๔. นางฉัตรชนก  ถํ้าแก�ว ครูโรงเรียนเหล�าแมดวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๕ การแข'งขันโครงงานวิทยาศาสตร? ประเภททดลอง (ม.ปลาย) 
 ๑. นางสาวพัชรินทร/  ป=อมลอย ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธ์ิคํา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรพิณ  อาทิเวช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ�านบอนวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวสุริตตา  สณมะ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามกรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๖ การทําหนังส้ัน (ไม'จํากัดระดับช้ัน) 
 ๑. พระปลัดวัฒนา  วฑฺฒนปNฺโญ รองผู�อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ�ง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพันธ/ทิพย/  ทิพย/ประพันธ/ ครูโรงเรียนวัดโคเขตตาราม รองประธานกรรมการ 
 ๓. สิบเอกถาวร  พันทะศรี ครูโรงเรียนวัดโกเสยเขต กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๗ การแข'งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. พระมหาวีระกุล  อคฺควํโส ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาประสพชัย  มหาปรกฺกโม ครูโรงเรียนวัดพระธาตุบัวพวน รองประธานกรรมการ 
 ๓. พระมหารัฐพงษ/  อภิวฑฒนเมธี ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ�งแสงอรุณวิทยากรรมการ 
 ๔. นางสาวธัญญา  จุลขันต/ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๘ การแข'งขันวาดภาพ (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. นายณัฏฐสี  ศรีจันทร/แก�ว ครูโรงเรียนวัดโคเขตตาราม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพงษ/ศักด์ิ  บุญพรม ครูโรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ/ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายเฉลิมเกียรติ  แสนแก�ว ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๙ การแข'งขันประติมากรรมลอยตัว (ไม'จํากัดระดับช้ัน) 
 ๑. พระมหาธวัชชัย  ปณฺฑิตเสว ี ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา ประธานกรรมการ 
 ๒. นายมัดฒนา  สารโพคา ครูโรงเรียนสวัสด์ิวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสิทธิชัย  ภาคภูมิ ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป?าสุทธาวาส กรรมการ 
 ๔. นางภควดี  สุรารักษ/ ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธ์ิงามกรรมการและเลขานุการ 
 

 ๓.๑๐ การแข'งขันประดิษฐ?ดอกไม3ใบตอง(กระทงดอกไม3ธูปเทียนแพ) (ไม'จํากัดระดับช้ัน) 
 ๑. พระอภิวุฒิ  ภูริวฑฺฒโน ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุวิชัย  หงษ/มืด ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ�านบอนวิทยา รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวณัฐวรา  เหมพลชม ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดไตรภมู ิ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓.๑๑ การแข'งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ  (ม.ต3น, ม.ปลาย) 
 ๑. พระมหาสมหมาย  ปQยธมฺโม ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส ประธานกรรมการ 
 ๒. พระมหาสายัณ  ติกฺขปNฺโญ ครูโรงเรียนวัดโกเสยเขต รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธเณศพูล  ศีลอริยะ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา กรรมการ 
 ๔. นางสาวกนกทิพย/  อุสาหะวงศ/ ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๒ การแข'งขันเรียงความแก3กระทู3ธรรม นักธรรมช้ันตรี (ม.ต3น) 
 ๑. พระมหาพงษ/พิพัฒน/  ฐิตปุNฺโญ ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดศรีสะอาด 
 ๒. นายธนภูมิ  พันบุร ี ครูโรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 
 ๓.๑๓ การแข'งขันเรียงความแก3กระทู3ธรรม นักธรรมช้ันโท (ไม'จํากัดระดับช้ัน) 
 ๑. พระมหาเกียรติศักด์ิ  กิตฺติสกฺโก ครูโรงเรียนพระปริยตัิธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ�งแสงอรณุวิทยา 
 ๒. นายสุภาพ  นาบํารุง ครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัจังหวัดหนองคาย 
 ๓.๑๔ การแข'งขันเรียงความแก3กระทู3ธรรม นักธรรมช้ันเอก (ไม'จํากัดระดับช้ัน) 
 ๑. พระครูอุดรสุนทรเขต ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโคเขตตาราม 
 ๒. พระมหาเกริกเกียรติ  นิรุตฺติเมธี ครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัจังหวัดหนองคาย 
 ๓.๑๕ การแข'งขันตอบปGญหาวิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร?, วิทยาศาสตร?, สังคมศึกษา, สุขศึกษา 
 ๑. นายพูลสวัสด์ิ  แสงรุ�ง ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา 
 ๒. นายอุดมทรัพย/  พุทธโคตร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 
 ๓. นายประดิษฐ/  เศษถา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ�งแสงอรุณวิทยา 
 ๓.๑๖ การแข'งขันตอบปGญหาวิชาพระพุทธศาสนา, ศิลปะ, การงานอาชีพ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาบาลี 
 ๑. นายธีระวิทย/  ยาทองไชย ครูโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 
 ๒. นายณัฏฐชัย  แมนไธสงค/ ครูโรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 
 ๓. นายกรณพัฒน/  ฤทธิ์เสน ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คํา 
มีหน3าท่ี เป5นกรรมการตัดสิน ให�เป5นไปตามเกณฑ/การแข�งขัน ท่ีกําหนดอย�างเคร�งครัด บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 

๔. คณะกรรมการระดับสนามสอบ  ประกอบด�วย 
 ๔.๑  หัวหน3าสนามสอบ  ผู3ประสานงาน  และกรรมการกลาง 
 สนามสอบท่ี ๑ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ต.หนองขอนกว�าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
 ๑. พระครูสังฆรักษ/ขวัญชัย ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม หัวหน�าสนามสอบ 
 ๒. นางสาววันเพ็ญ  บัวผัน รองผู�อํานวยการโรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ผู�ประสานงาน 
 ๓. นางสาวสุวรีย/  ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการกลาง 
 สนามสอบท่ี ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว�างสามัคคี ต.สามพร�าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธาน ี
 ๑. พระครูวิจิตรธรรมประสุต ผู�อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว�างสามัคคีหัวหน�าสนามสอบ 
 ๒. นายอํานวย  กุผาลัง รองผู�อํานวยการโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส  ผู�ประสานงาน 
 ๓. นางสาวชฬิตา  สว�างพิทักษ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการกลาง 
 



๕ 

 
 สนามสอบท่ี ๓ วัดโพธิ์ชัย ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  สาขาโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 
 ๑. พระครูสังฆรักษ/ธงชัย  จิตฺตสํวโร ผู�อํานวยการโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา หัวหน�าสนามสอบ 
 ๒. นางสาวรัศมี  เลิศไทย ครูโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ผู�ประสานงาน 
 ๓. นายวิทวัฒน/  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการกลาง 
 สนามสอบท่ี ๔ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 
 ๑. พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ ผู�จัดการโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา หัวหน�าสนามสอบ 
 ๒. ดร.สายันต/  ผงพิลา ครูโรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ผู�ประสานงาน 
 ๓. นายอภินนท/  ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการกลาง 
 สนามสอบท่ี ๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ต.กุมภวาป* อ.กุมภวาป* จ.อุดรธานี 
 ๑. พระโสภณพุทธิธาดา ผู�อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนครารามหัวหน�าสนามสอบ 
 ๒. นายอุดมทรัพย/  พุทธโคตร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ผู�ประสานงาน 
 ๓. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการกลาง 
 

มีหน3าท่ี หัวหน�าสนามสอบ : กํากับ ดูแล ตรวจสอบการจัดแข�งขันให�เรียบร�อย โปร�งใส ยุติธรรม 
 ผู�ประสานงาน : ประสานงานกับกรรมการคุมห�องสอบในการรับส�งข�อสอบและกระดาษคําตอบ 
 กรรมการกลาง : รับส�งข�อสอบจากสนามสอบ พร�อมตรวจความเรียบร�อยของห�องสอบและบริเวณสนามสอบ 
 
 ๔.๒  กรรมการคุมห3องสอบ 
 สนามสอบท่ี ๑ โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ต.หนองขอนกว�าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน เริ่มแข'งขัน 

๑ พระจรูญ  ชิตวฑฺฒโน 
เรียงความกระทู�ธรรม น.ธ.ตรี ม.ต�น ๐๘.๓๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาศิลปะ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๒ นางนวยนาท  วิจารณรงค/ 
เรียงความกระทู�ธรรม น.ธ.โท ไม�จํากัด ๐๘.๓๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาการงานอาชีพ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๓ นางสาวบงกชกร  แก�วมาก 
เรียงความกระทู�ธรรม น.ธ.เอก ไม�จํากัด ๐๘.๓๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๔ นายอรัญ  คําอํา 
ตอบปKญหาวิชาภาษาบาลี ม.ปลาย ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาภาษาไทย ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

 
 สนามสอบท่ี ๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว�างสามัคคี ต.สามพร�าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน เริ่มแข'งขัน 

๑ พระครูปริยัติโสภณกิจ 
การเขียนเรียงความ ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาวิทยาศาสตร/ฯ ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

 



๖ 

 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน เริ่มแข'งขัน 

๒ พระมหาพงษ/หิรัณย/  ปุญญกาโม 
คัดลายมือภาษาไทย ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาสังคมศึกษาฯ ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

๓ พระมหาอําพล  อธิปKญโญ 
แต�งกลอนสด ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

๔ นางสาวปฐมาวัลย/  ปKดชาส ี
ตอบปKญหาวิชาคณิตศาสตร/ ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาสุขศึกษาฯ ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

 
 สนามสอบท่ี ๓ วัดโพธิ์ชัย ต.นาดี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี  สาขาโรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน เริ่มแข'งขัน 

๑ พระครูอภินันท/มงคลธรรม 
การเขียนเรียงความ ม.ปลาย ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาวิทยาศาสตร/ฯ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๒ พระมหาคําตัน  คมฺภีรปฺญโญ 
คัดลายมือภาษาไทย ม.ปลาย ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาสังคมศึกษาฯ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๓ นางพรรณภัทร/  คําบึงกลาง 
แต�งกลอนสด ม.ปลาย ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

๔ นางสาวรัศมี  เลิศไทย 
ตอบปKญหาวิชาคณิตศาสตร/ ม.ปลาย ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาสุขศึกษาฯ ม.ปลาย ๑๓.๐๐ น. 

 
 สนามสอบท่ี ๔ โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล ช่ือกิจกรรม ระดับช้ัน เริ่มแข'งขัน 

๑ นายสิริโรจน/  โอดหม่ัน 
ตอบปKญหาวิชาศิลปะ ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

๒ นายเกรียงศักด์ิ  สิงห/เดช 
ตอบปKญหาวิชาการงานอาชีพ ม.ต�น ๐๙.๐๐ น. 

ตอบปKญหาวิชาภาษาไทย ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 

๓ นายปองคุณ  ทุมโยมา ตอบปKญหาวิชาภาษาบาลี ม.ต�น ๑๓.๐๐ น. 
 

มีหน3าท่ี รับข�อสอบจากหัวหน�าสนามสอบ ไปคุมห�องสอบ ตามวิชาท่ีได�รับมอบหมาย ตามระเบียบการจัดสอบ เม่ือสอบ 
 เสร็จส�งข�อสอบพร�อมกระดาษคําตอบกับหัวหน�าสนามสอบ 
 
 ๔.๓ คณะกรรมการรับ – ส'งข3อสอบ บันทึกผลคะแนน พร3อมประกาศผลการแข'งขัน  ประกอบด�วย 
 ๑. นายวัฒนชัย  ประภาพันธ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวิทวัฒน/  บุปผาชาติ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ รองประธานกรรมการ 
 



๗ 
 

 ๓. นางสาววิลัยพร  กาญบุตร รองผู�อํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมช่ืน กรรมการ 
 ๔. นายสุริยา  ปะกายสี ครูโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา กรรมการ 
 ๕. สิบเอกถาวร  พันทะศรี ครูโรงเรียนวัดโกเสยเขต กรรมการ 
 ๖. นางพิระยา  ประวันไหว� ครูโรงเรียนวัดศรีสะอาด กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุวรีย/  ทาสุวรรณ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการ 
 ๘. นางสาวชฬิตา  สว�างพิทักษ/ นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน3าท่ี รับ – ส�งข�อสอบ จากหัวหน�าสนามสอบและกรรมการตัดสิน บันทึกผลคะแนน พร�อมประกาศผลการแข�งขัน 
 เข�าสู�ระบบการจัดการสารสนเทศโครงการแข�งขันทักษะทางวิชาการ  ระดับเขต  ครั้งท่ี ๑๔  ป*การศึกษา ๒๕๖๔ 
 ท่ีเว็บไซต/  www.debeight.net 
 

 ๔.๔ คณะกรรมการฝ5ายพิธีการ  ประชาสัมพันธ?  และสถานท่ี  ประกอบด�วย 
 ๑. นายอภินนท/  ดาจง นักวิชาการศาสนศึกษา เขต ๘ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสัญญา  ลิธรรมมา ผู�อํานวยการ สนง.กศน.อําเภอชุมตาบง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายกฤษณพงศ/  วิวาห/สุข ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 ๔. นายอุดมทรัพย/  พุทธโคตร ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการ 
 ๕. นายภาณุ  บงบุตร ครูโรงเรียนโสมนัสสันตยาราม กรรมการ 
 ๖. นายนพดล  ราชเดช ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุภาณี  ปKททุมมี ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการ 
 ๘. นางสาวพณิดา  เตชะผล ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการ 
 ๙. นางสาวสุริตตา  สณนะ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการ 
 ๑๐. พระมหาบัณฑิต อคฺคธมฺโม ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม กรรมการและเลขานุการ 
มีหน3าท่ี วางแผน ออกแบบ จัดเตรียมรายการประกอบพิธีปQด  จัดนักเรียนท่ีได�ลําดับท่ี ๑ – ๓  เข�ารับรางวัล 
  จัดเรียงโล�รางวัล จัดลําดับการดําเนินรายการและกํากับพิธีการให�เป5นไปอย�างเรียบร�อยเหมาะสมและสวยงาม 
 

  ขอให�ผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลัง สติปKญญา ตามความสามารถ ด�วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  
เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค/ของโครงการ  และเป5นประโยชน/ต�อการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ/สืบไป 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 
 
 

(พระโสภณพุทธิธาดา) 
รักษาการประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เขต  ๘ 


