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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรม (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องสมุดดอกคูณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 
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เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ผู้เข้าประชุม 

๑.นางสาวปาจรีย์  นนทวงษ์  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒.นายฉันทะ  สีแก่    ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๓.นางสาวมยุรี  ลาภสาร   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๔.นางสาวกนกวรรณ  คุ้มยา  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๕.นางสาววาสนา  ชอบมะลัง  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๖.นายรัฐกร  เสนาปักษ์   ครูผู้สอนศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๗.นางสาวกุหลาบ  ตองอบ  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
  ๘.นางทัศนีย์  บุตรดีวงศ์   ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๙.นายอภิชาต  โยธะพล   ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
  ๑๐.นายวัชรินทร์  ผมพันธ์  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๑๑.นางสาวธนิตา  สมบูรณ์  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
  ๑๒.นางสาวธัญชนก  พิมพกรรณ  ครูผู้สอน  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑๓.นางสาววรรณา  ไชยศรีษะ  ครูผู้สอน  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๑๔.นางสาวกาญจนา  ประสาทนอก ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
  ๑๕.นางพิไลพร  ปะทะวัง  ครู คศ.๒  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๑๖.นางสาวกฤษณา  ทองสิทธิ์  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
  ๑๗.นางสุลินดา  ทองเพ็ญ  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
  ๑๘.นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๑๙.นายภารพ  ไตรวงค์ย้อย  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๒๐.นางสุวิมล  ค าสะอาด  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๒๑.นางสาวฉันทนา  วิทักษบุตร  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดขอนแก่น 
  ๒๒.นางอรทัย  บับที   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
  ๒๓.นายวรพล  ธุลีจันทร์   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒๔.นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี  ครู   โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
  ๒๕.นางวนิชา  นาคเป้า   ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
  ๒๖.นางอาภรณ์  มุ่งสุข   รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
  ๒๗.นางสาวภาวิณี  เทมียโก  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๒๘.นางสุวิมล  รักษาพล   ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
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  ๒๙.นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๓๐.นางสาวประทุมวัลย์  ขยันดี  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์   
  ๓๑.นายอิษฎ์อาณิก  กัณฑ์ทวีชัย  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุดรธานี 
  ๓๒.นางสาวอารีย์  หงส์ค า  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๓๓.นายสมพร  บัวกล  าธนกิจ  ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
  ๓๔.นางวัชรีย์  ภูมิคอนสาร  รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓๕.นางนันธิกา  ธรรมวรรณ  ครู   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 
  ๓๖.นางธัญณัฏฐนันท์  เหล่าสงิห์  ครู   โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 
  ๓๗.นางสาววิจิตรตรา  ศิริ  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
  ๓๘.นางนิตยา  เดชสุภา   ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๓๙.นางศิรประภา  พานิคม  ครู   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 
  ๔๐.นางสาววิภา  ปิยะสา   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔๑.นางสาวฐิติชญาน์  พรชาตา นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
  ๔๒.นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๔๓.นางสาวสุวาณี  วรศักดิ์  ครู   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 
 ๔๒.นางทวีทรัพย์  นามเกียรติ  รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๔๓.นายไชยา  หงส์ณี   ผู้อ านวยการ  โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๔๔.นายอดิศักดิ์  แก้วกลาง  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
  ๔๕.นางสาวพรรณภา  วงษา  ครู   โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 
  ๔๖.นายวิชัย  สานคล่อง   ผู้อ านวยการ  โรงเรียนสอนคนตาบอดและตาบอดพิการซ  าซ้อนลพบุรี 
  ๔๗.นางจิราภรณ์  ชัยมณี   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
  ๔๘.นางปัญจนาภรณ์  แสนสุข นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
  ๔๙.นางพัทยา  ไชยกว้าง   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๕๐.นางอรทัย  บับที   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
  ๕๑.นางสุนทรี  ฝางนอก   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๕๒.นางสาวสุดารัตน์  นามบรรลือ  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
  ๕๓.นางจารุรัตน์  ปลื มชัย  ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
  ๕๔.นางสาวหนึ งฤทัย  พวงเพชร  คร ู  ศูนย์เทคโนโลยีคนตาบอด 
  ๕๕.นางพิไลพร  ปะทะวัง  ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
  ๕๖.นางสาวชนิกานต์  ผาสุก  ครูผู้สอน   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุดรธานี 
 ๕๗.นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๘.นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๙.นางสาวสรินยา  มนตรี  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๐.นางวิไลวรรณ  มิ งสกุล  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๑.นางนฤมล  มุสิกวัน   ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

๖๒.นางกรรณิกา  หัสรินทร์    คร ู  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
๖๓.นางสาวจิตติมา  เอกโชติ    คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๖๔.นางสิรินันท์  สุรไพฑูรน์แซ่ผุง  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ 



๓ 
 

๖๕.นางอารีย์  รักษาสุวรรณ  คร ู  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
๖๖.นางสาวสุธัญญา  ยมหงส ์  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 
๖๗.นายสุขาติ  ราชบรรเทา  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๖๘.นายขจรยศ  จันทมุณี  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
๖๙.นางสาวปวีณา  พนารินทร์  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๗๐.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญชัย ดาศรี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
๗๑.นางลลดา  เข็มจันทร์     คร ู  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย   
๗๒.นางธันยรัศม์ิ  ชูไชวัฒน์  คร ู      โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
๗๓.นางณิชนันท์  พัดงาม  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ    ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
๗๔.นางสาวสุดา  ชัยก าเนิน  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ    ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
๗๕.นางสาวภริยา  ผ่องแผ้ว  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
๗๖.นางอาภรณ์  มุ่งสุข  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๗๗.นายวีรชาติ  บุตรดีวงศ ์  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
๗๘.นางชุติพร  ไชยเชาวน์โรจน์  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๗๙.นางสาวรัฐคุณ  จันทะรัง  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๘๐.นางนวลใย  ภูมิ งเดือน  คร ู  โรงเรียนกาฒสินธุ์ปัญญานุกูล 
๘๑.นางสาวฉันทนา  วิทักษบุตร  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๙ จังหวัดขอนแก่น 
๘๒.นางสาวสมปันนา  พันธ์ปลาโด คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๘๓.นางหอมอ่อน   ภูงามเงิน  คร ู  โรงเรียนกาฒสินธุ์ปัญญานุกูล 
๘๔.นางสาวสุทธินี  พันพินิจ  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ  
๘๕.นายขจรยศ  จันทมูนี  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรราชธานี 
๘๖.นางสายสมร  เพชรอยู่  คร ู  โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น 
๘๗.นายสุชาติ  ราชบรรเทา  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดขอนแก่น 
๘๘.นายภาคภูมิ  เผ่าเจริญ  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุดรราชธานี 
๘๙.นางสาวสิรินญา  บุผาสิงห์  คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๙๐.นายประเกียรติ  เดชสงค์   ครูผู้สอน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๙๑.นายปฐมพงษ์  พืชสิงห์ คร ู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๙๒.นางสาวภคอร  ละอ าคา คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
๙๓.นางสาวสราญจิต  แสนแก้ว คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๙ จังหวัดขอนแก่น 
๙๔.นางสาววิภาดา  เศษบุบผา คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๙๕.นายชาลี  พรมแพน คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๙๖.นางสาวสรัญญา  ศีรีวรรณ์ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
๙๗.นายฉัททันต์  วิโย คร ู  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยา สพม. เขต ๑๕ 
๙๘.นางสาววีระอร  ไชยรา คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๙๙.นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์ คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑๐๐.นางสมร  ศรัทธาผล คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑๐๑.นางสาวริศายศวี  โพธิ์หอม คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑๐๒.นายสุบิน  ประสพบัว คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๙ จังหวัดขอนแก่น 



๔ 
 

๑๐๓.นายอุทัย  เมืองมุงคุณ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุดรราชธานี 
๑๐๔.นายศิริพงษ์  ถามะพันธ์ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๐๕.นางสาวประภัสสร  ศุภสุข คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีษะเกษ 
๑๐๖.นางสาวประกาย  บ าเรอ คร ู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑๐๗.นางพัชรี  หาคม คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
๑๐๘.นางรัศม ี ศรีคลังไพร รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหนองคาย 
๑๐๙.นางนันทพร  ธงชัยดภูมิ คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
๑๑๐.นางสาววราดภรณ์  ไกรคุ้ม ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 
๑๑๑.นางสาวนิจสัย  จ าปา คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๑๑๒.นางสาวนิตยา  อินทรชีนี คร ู  ศูนย์การศึกษาพิศษประจ าจังหวัดอุดรราชธานี 
๑๑๓.นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์ คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
๑๑๔.นางสาวนิรัตน์ฌา  สุขเกษม ครู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๑๕.นางสาวเกสร  จัตุโพธิ ์ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๑๖.นางสาวพัชนีพร  บุญแพง รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุริทร์ 
๑๑๗.นางกัลยาณี  ธนาสุวรรณ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
๑๑๘.นางมยุรี  เชื อพระคา คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต๙ จังหวัดขอนแก่น 
๑๑๙.นางญดา  ธนาไสย คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๒๐.นางสาวภาวิณี  วิบูลย์สนิ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดอุดรธานี 
๑๒๑.นางสาวปิยะพร  สีที คร ู  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย 
๑๒๒.นางปัญชลิกา  วรรณสทุธิ์ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๑๒๓.นายชัชชัย  ค าน้อย ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๑๒๔.นางเกษแก้ว  บุญบาล คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น 
๑๒๕.นางสาวแจ่มจันทร์  อินทะพล คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๑๒๖.นายธนัท  วชิาผง คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดขอนแก่น 
๑๒๗.นางสาวอชิรา  อุ่นแก้ว คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
๑๒๘.นายสนั น  อุทธาพงษ์ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
๑๒๙.นางสาวสุทธิดา  ปิดตะ คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๑๓๐.นางอารีรัตน์  ศรีกรุงพลี คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.นางปัทมา  บัวมี    ครู   โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
  ๒.นางฐิติพรรณ  ก้านจักร  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๓.นายมานพ  ศิลป์ประกอบ  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๔.นางสาวพจณีย์  หมั นกิจ  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๕.นางสาวสุดารัตน์  พูลสุข  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๖.นางศิริรัตน์  หมอสัมฤทธิ์  ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๗.นายทวีศักดิ์  พันธนาม   รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ๘.นางวราลักษณ์  กิจชานิ  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
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  ๙.นางสาวอนัญญา  อยู่โต  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดยโสธร 
  ๑๐.นางสาวเพ็ญนภา  พนมแก  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดยโสธร 
  ๑๑.นางสาวสุกานดา  หวยสูงเนิน  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดยโสธร 
  ๑๒.นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่  ครู    โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๑๓.นางสาวสุรินทร์นา  หมืนปัดชา  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุรินทร์ 
  ๑๔.นางสาวกนกพิชญ์  จันทา  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๑๕.นายฐากร  แสนภูวา   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมุกดาหาร 
  ๑๖.นางสาวพรหมภัสสร  ศรชีาตินันท์  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๑๗.นางพิมนภัทร์  นามแก้ว  รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดยโสธร 
  ๑๘.นายณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น 
  ๑๙.นางสาวอัญอานัณท์  รัตนะดิ  ครู   โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
  ๒๐.นายจิระเดช  ศรีกาญจนวงศ์  ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
  ๒๑.นางภัทรอร  อินพรม   รองผู้อ านวยการ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 
  ๒๒.นางปิยะวรรณ  สิมมา  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
  ๒๓.นางธณัฐชนก  ฉิมพลี   รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๒๔.นายกิติเดช  เพ็งค า   นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
  ๒๕.นายธีรพันธ์  กันยะลา  รองผู้อ านวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒๖.นางนิศากร  จิติวงค์    ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๒๗.นางสาววรรทนา  พานิชศิริ  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๒๘.นางสาวศิระพันธุ์  ประดับพันธ์ ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๒๙.นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว  ครผูู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๓๐.นางสาวเจนจิรา  เทากระโทก  ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๓๑.นายอยุธยา  เชียงใหม่  ครูผู้สอน โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๓๒.นายกนกพร  อินรัมย์   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓๓.นางสาวทิพสอน  เรืองไชย  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๓๔.นายปรีชา  วรสาร   ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๑๕.นางเกวลี  เมืองศรี   ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๓๖.นายชาญยุทธ  มหาสมบัติ  นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 
  ๓๗.นางแสงเดือน  ไชยศร   ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๓๘.นางเตอืนจิต  มูลอินทร์  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๓๙.นางสาวปนิดา  ธนวัฒนโ์อฬาร ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๔๐.นางสาวสุพัตรา  อันฤดี  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
  ๔๑.นายสนั น  อุทธาพงษ์   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๔๒.นายวรวุฒ ิ จันทร์อ่อน  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๔๓.นายกฤษณ์  ชิณกะธรรม  ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเลย 
  ๔๔.นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๔๕.นายดรัณภพ  นันตาเรือน  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๔๖.นางสาวสุจินดา  ถนอมศรี  ครูผู้สอน โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 
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  ๔๗.นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง ครู   โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๔๘.นางสาวสิริมาส  นาคสูงเนิน  ครู   โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๔๙.นางสาวสุนันทา  จิตรดี  ครู   โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๕๐.นางศักนิดา  บุญนิรันดร์  ผู้อ านวยการ  โรงเรียนสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด 
  ๕๑.นายอภิราม  เงาศรี   ครู   โรงเรียนสอนคนตาบอดนครราชสีมา 
  ๕๒.นางสาวสุนารี  โนรี   ครู   ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๕๓.นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
 ๕๔.นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์    ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๕.นางสาวระพีพรรณ  จันทิหล้า  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๖.นางสาวสุธาชิน ี สารปรัง  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๗.นางจิตรลดา  ประเสริฐนู  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๘.นางอภิญญา  พลไธสง  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๕๙.นายสรศักดิ์  นิมากร   ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๐.นายนัฐวุฒิ  ชินวงค์   ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๑.นายสากล  ทัพสมบัติ  ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๒.นายนาวิน  โพละลัย   ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๓.นายนัทธพงษ์  พุฒลา  ครูอัตราจ้าง  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๔.นางสุปราณี  มาศวรรณา  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๕.ว่าที  รต.บุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๗.นายชาญศิลป์  หร่องบุตรศรี  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๘.นายอนันต์  พิศตะคุ   ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๖๙.นายภิญโญ  แสงสกุล   ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๐.นายเสถียรพงษ์  บุษราคัม  ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๑.ว่าที  รต.สวุพงษ์  เพ็งกลาง  ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๒.นายไพศาล  วิเศษแก้ว  ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๓.นางสาวเรวิกา  แก้วมีศรี  ครูอัตราจ้าง    โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๔.นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๕.นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา  ครู   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น   
  ๗๖.นางปานชนก  มนตรีภักดี   ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 
  ๗๗.นางอุบลรัตน์  นิมากร  ครูผู้สอน   โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น 

๗๘.นายชัชชัย  ค าน้อย  ครูผู้ช่วย  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
๗๙.นายสุชาติ  ราชบรรเทา  คร ู  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
๘๐.นายปฐมพงษ์  พืชสิงห์  คร ู  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด 
๘๑.นายวีระพันธ์  สมบูรณ์ชัย  คร ู  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 
๘๒.นายบุญส่ง  ขนานแข็ง  คร ู  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม 
๘๓.นางสังเวียน  วัฒนา  คร ู  โรงเรียนนครราชสีมาปัญยานุกูล 

 เมื อที ประชุมพร้อมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี  



๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ 

 ๑.๑ ก าหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ครั งที  ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗ จังหวัดหนองคาย  

 ๑.๒ แจ้งรายละเอียดจ านวนโรงเรียนที เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ) ครั งที  ๖๖ ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๑.๓ ชี แจงแนวทางในการด าเนินงานการตัดสินกิจกรรมศิลปหัตถกรรม และเอกสารการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เฉพาะความพิการ)    

มติทีป่ระชุม     รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

มติที่ประชุม      ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   

 ๔.๑ เรื่องมติที่ประชุมเกี่ยวกับการเกณฑ์กลางที่ใช้ในการตัดสิน 

 ที ประชุมน าเสนอเกณฑ์ ในการตัดสินกิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียนร่วมกันดังนี  

 ๔.๑.๑ นักเรียนที เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ไม่สามารถเข้า
แข่งขันกิจกรรม ซ  ากัน เกิน ๓ รายการ 

 ๔.๑.๒ การรายงานตัวเข้าร่วมแข่งขันของนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลัก หากมารายงานตัวช้า 
คณะกรรมการด าเนินการจับฉลากไปแล้ว ให้เข้าร่วมแข่งขันในล าดับสุดท้าย 

 ๔.๑.๓ ในกรณีที โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมใด ไม่ควรมีกรรมการจากโรงเรียนของตน
ร่วมตัดสินในกิจกรรมนั น 

 ๔.๑.๔ ด้านการจัดการที พัก หากศูนย์แข่งขันจัดการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งลงเว็บไซต์ เพื อแจ้งล่วงหน้าด้วย 
  

มติที่ประชุม รับรอง   

  ๔.๒ เรื่อง แนวทางการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทบกพร่องทางร่างกาย 

 ที ประชุมเห็นควรให้ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที  โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น โดยการตั งคณะกรรมการตัดสิน
จากบุคลากรภายในโรงเรียน และน าส่งผลคะแนนต่อคณะกรรมการกลางภายในวันที  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (เนื องจาก
โรงเรียนศรีสังวาล จังหวัดขอนแก่น ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย เพียง
โรงเรียนเดียว) 



๘ 
 

มติที่ประชุม รับรอง 

  ๔.๓ เรื่อง  แนวทางการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทบกพร่องทางการมองเห็น 

  ในการด าเนินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทบกพร่องทางการ
มองเห็น ในกิจกรรมที มีผู้ส่งเข้าแข่งขันเพียงโรงเรียนเดียว จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที โรงเรียนของตนโดย การ
ตั งคณะกรรมการตัดสินจากบุคลากรภายในโรงเรียนและน าส่งผลคะแนนต่อคณะกรรมการกลางภายในวันที  ๙ ธันวาคม 
๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม รับรอง 

๔.๓ เรื่อง  แนวทางการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทบกพร่องทางการสติปัญญา 

  ในการด าเนินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญาที ประชุมเห็นควรดังนี  

  ๔.๓.๑ กลุ่มปฐมวัย ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ที ใช้ในการมาเอง 

  ๔.๓.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

   ๔.๓.๒.๑ กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ให้ศูนย์จัดการแข่งขันจัดเตรียมโปรแกรม 
Window ๗ ไว้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน โดยหัวข้อ ส าหรับช่วงชั น ม.๑-ม.๓ คือ ผลไม้ และหัวข้อส าหรับ  ช่วงชั น ม.๔-ม.๖ 
หัวข้อคือ แจกันดอกไม้ 

   ๔.๓.๒.๒ กิจกรรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ กรรมลงมติว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันได้ช้าไม่เกิน ๑๕ นาทีหากหมดเวลาแข่งขันแล้ว ต่อเวลาการแข่งขันได้ไม่เกิน ๑๕ นาที  

   ๔.๓.๒.๓ กิจกรรมออกแบบประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์  กรรมการมีมติว่าผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถ
พิมพ์ โลโก้และรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ มาได้เท่านั น ส่วนการออกแบบนั นต้องมาด าเนินการ         ในช่วงการแข่งขัน
เท่านั น 

   ๔.๓.๒.๔ กิจกรรมแข่งขันต าส้มต า กรรมการมีมติว่า ไม่อนุญาตให้ ปอก สับมะละกอ หรือจัด
ตกแต่งใดๆมาก่อนที จะเริ มท าการแข่งขัน 

   ๔.๓.๒.๕ กิจกรรมการแกะสลักผักผลไม้ กรรมการมีมติว่า ในการตัดสินให้ดูที ชิ นงานแกะสลัก
เท่านั นไม่รวมองค์ประกอบอื นที ใช้ในการตกแต่ง โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถตกแต่งภาชนะมาก่อนได้และผู้เข้าร่วมแข่งขัน
จะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบที ใช้ในการแข่งขันมาเอง 

   ๔.๓.๒.๖ กิจกรรมร้อยมาลัย สองชาย กรรมการมีมติว่าก่อนท าการแข่งขันกรรมการต้อง
ตรวจสอบอุปกรณ์ที ใช้ในการแข่งขันอย่างละเอียด โดยห้ามมิให้เตรียมชิ นงานที ท าส าเร็จแล้วมาก่อน  โดยหากมีการตรวจ
พบ กรรมการจะด าเนินการตัดสิทธิ ในการเข้าร่วมแข่งขันของผู้เข้าร่วมแข่งขันที ท าผิดกฎทันที    

    ๔.๓.๒.๗ กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้ง กรรมการมีมติให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน มาออกแบบการจัด
สวนถาดของตน ในเวลาแข่งขัน ห้ามมิให้ออกแบบมาก่อน โดยทางศูนย์แข่งขันจะต้องจัดเตรียมกระดาษ A๔ ส าหรับ
ออกแบบไว้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

 

 



๙ 
 

  ๔.๓.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

    ๔.๓.๓.๑ กรรมการมีมติว่าให้ทางศูนย์แข่งขันจัดเตรียม กระดาษ Full Scape ไว้ให้ผู้เข้าร่วม
แข่งขันในรายการ ดังต่อไปนี  กิจกรรมเขียนเรียงความ,กิจกรรมเขียนตามค าบอก และกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ โดย
ในกิจกรรมเขียนเรียงความ ให้โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล,โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล และโรงเรียนโสตมุกดาหาร ร่วม
เป็นเจ้าภาพในการออกข้อสอบ ทั ง ๓ ช่วงชั นแล้วส่งข้อสอบมายัง     ศูนย์แข่งขันภายในวันที  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ทาง E-office 

  ๔.๓.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและนาฏศิลป์  

   ๔.๓.๔.๑  กิจกรรมการแข่งขันในกลุ่มศิลปะ คณะกรรมการมีมติว่าให้ผู้ เข้าร่วมแข่งขัน 
จัดเตรียม อุปกรณ์ที ใช้ในการแข่งขันมาเอง เช่น กระดาษ สี เป็นต้น  

   ๔.๓.๔.๒ กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คณะกรรมการมีมติให้ ทางศูนย์แข่งขัน
จัดเตรียมผู้ควบคุมเครื องเสียงและเครื องเล่นแผ่น ซีดี คาราโอเกะ ไว้ระหว่างการแข่งขัน โดยก่อนท าการแข่งขันผู้เข้าร่วม
แข่งขันมีสิทธิในการทดสอบเพลง และเครื องเสียงก่อน ๓๐ นาท ี

  ๔.๓.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

   ๔.๓.๕.๑ คณะกรรมการมีมติร่วมกันว่าในกิจกรรมที ต้องใช้เพลงประกอบ ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งเทป
เพลงก่อนในขณะที ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 

 

๔.๔ เรื่อง  แนวทางการตัดสินศิลปหัตถกรรมนักเรียนประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 

  ในการด าเนินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ประเภทบกพร่องทางการ
ได้ยินที ประชุมเห็นควรดังนี  

   ๔.๔.๑ กลุ่มปฐมวัย 

    ๔.๔.๑.๑ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี คณะกรรมการมีมติร่วมกัน   ให้เข้า
ห้องแข่งขันช้าได้ไม่เกิด ๑๕ นาที โดยหากช้ากว่า ๑๕ นาทีผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสิทธ์การแข่งขันในรายการนั น 

 

   ๔.๔.๒ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

    ๔.๔.๒.๑ ที ประชุมมีมติเห็นพ้องเกณฑ์หลัก โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมแข่นขัน
ทราบว่าต้องส่งเอกสารล่วงหน้าภายในวันที  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื อให้คณะกรรมการตรวจก่อนล่วงหน้า 

   ๔.๔.๓ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

    ๔.๔.๓.๑ กิจกรรมคัดลายมือ การแข่งขันประเภทบกพร่องทางการได้ยินและบกพร่อง
ทางสติปัญญา จัดท าการแข่งขันในห้องเดียวกัน ช่วงเดียวกัน ทางศูนย์การแข่งขันจึงได้ปรับเวลาการแข่งขันกิจกรรมการคัด
ลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญาไปเป็นช่วงเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. โดยทางศูนย์แข่งขัน ต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์ที ใช้ในการแข่งขันไว้ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่  ปากกา ยางลบ กระดาษ Full Scape โดยสามารถรับอุปกรณ์การ
แข่งขันได้ที คณะกรรมการกลางหรือกรรมการผู้ตัดสิน 

 



๑๐ 
 

   ๔.๔.๔ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

    ๔.๔.๔.๑ กิจกรรมประกวดมารยาทงามอย่างไทย คณะกรรมการมีมติ เห็นควรดังนี ให้
จัดเตรียมอุปกรณ์, สถานที , โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย และท าการโทรแจ้งช่วงเวลากับทางคณะกรรมการด้วย  กรณีผู้เข้า
แข่งขันมารายงานตัวช้าไม่ทันการจับฉลาก ให้แข่งขันได้ในล าดับถัดไป (ต้องมาก่อนการแข่งขันจบ) โดยกรรมการจะจัดท า
ฉลาก แล้วให้ผู้เข้าแข่งขันจับฉลากเอง โดยส่งตัวแทนระดับชั นประถมศึกษาปีที  ๑-๖ ล าดับละ ๒ คน โดยผู้เข้าแข่งขันแต่
ละระดับจะท าการแสดงตามล าดับที จับฉลากได้ 

   ๔.๔.๕ สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

    ๔.๔.๕.๑ คณะกรรมการมีมติว่า กิจกรรมการแข่งขันรายการการวาดลายเส้น ช่วงชั น 
ม.๑-๖  และกิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ไม่ก าหนดช่วงชั น ให้ใช้หัวข้อการแข่งขัน “รัชกาลที  ๙” 

    ๔.๔.๕.๒ การแข่งขันรายการอังกะลุง และการแข่งขันร าวงมาตรฐาน ใช้กรรมการ
ตัดสินชุดเดียวกัน ศูนย์จัดการแข่งขัน จึงขอเปลี ยนเวลาการแข่งขันรายการอังกะลุง ไปเป็นช่วงเวลา  ๑๓.๐๐ น. – 
๑๖.๐๐น.  

มติที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 

  -  

เลิกประชุม  เวลา ๑๑.๓๐ น. 

         
 
 
 
ลงชื อ..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายทวีศักดิ์ ตั งอารีอรุณ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 

      
 
 
 
 
 
 
 


