
ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3 นางวิลาวรรณ  วงศ์รุจโิรจน์ ครู คศ.3 บ้านดงมัน

นางพงษ์สุดา  มณีไสย์ ครู คศ.3 อนุบาลศีขรภูมิ
นางประภาพร  รัตนะดี ครู คศ.3 บ้านดงเค็ง
นางเฟือ่งฟู  ม่วงศรี ครู หมืน่ศรีประชาสรรค์
นางเพ็ญชติ แขง่ขนั ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด

2 การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6 นางค านวล  อสุ่าห์ดี ครู คศ.3 บ้านสะโน
นางสุวรรณา  หมายกล้า ครู คศ.3 บ้านแสลงพันบุณเยงิ
นางสาวจรีุรัตน์  สมัครสมาน ครู คศ.2 อนุบาลเขวาสินรินทร์
นายฐานันดร์ ธุนาบาล ครู คศ.3 ราชวิถ(ีประสาทราษฎร์บ ารุง)
นายจ าเนียร เพาะเจริญ ครู คศ.3 จตุรมิตรวิทยา

3 การแขง่ขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 นางสุนีย พุทธหลา ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ
นางณิชนันทน์  นนธิจนัทร์ ครู บ้านดู่
นางสิริพร  ทรงรัมย์ ครู คศ.3 (2) กาเกาะ
นางกาญจนา  นพรัตน์ ครู คศ.๓ บ้านโนนถอ่น
นางสมศรี  สุจนิพรัหม ครู คศ.3 บ้านบุทม

4 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-ป.3 นางริญญาภัทร  แท่งทองหลาง ครู อนุบาลล าดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
นางกลัยา  อนิธาระ ครู คศ.3 บ้านล าชี
นางวัลลภา  วังจนัทร์ ครู คศ.3 บ้านดงถาวร
นางจนัทร์เพ็ญ  รุ่งเรือง ครู คศ.3 บ้านกรูดหนองซ า
นางพิกลุ  แสงแกว้ ครู บ้านตะมะหนองกระจาน

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (ภาษาไทย )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
5 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-ป.6 นางประออน สายยศ ครู โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ

นายไกรสิทธิ์ ศิริมาก ครู คศ.1 บ้านหนองจอก
นางสาวจนัทา  มีสิทธิ์ ครู คศ.3 บ้านนาเกา
นางสาวศิริพร   ทองน า ครู คศ.3 บ้านตลาดตาโหมก
นางสมพร  พรหมคุณ ครู พรหมประสาทราษฏร์นุกลู

6 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3 นางจฑุามาศ ดุจจานุทัศน์ ครู คศ.3 บ้านหนองเหล็ก
นางธันยา บาเดช ครู ครูโรงเรียนอนุบาลจอมพระ
นางจนัทร์เพ็ญ  นวฤกษ์ ครู คศ.3 บ้านหนองฮะ
นางส าเนียง สองพาลี ครู คศ.3(2) อนุบาลสุรินทร์
นางสาวปทิดา  ไม้หอม ครู คศ.2 บ้านกระโดนค้อ

7 การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6 นางสมศรี  คิดสุข ครู คศ.3 บ้านทัพกระบือ
นางอมุาพร  ประดับสุข ครู บ้านโชกใต้
นางสุธาทิพย ์ อนิทรามะ ครู คศ.3 บ้านใหม่ 
นางวาสนา  รวยสูงเนิน ครู  คศ.3 บ้านขะเนก
นางปิยนันท์  อนันตสุข ครู คศ.3 บ้านเมืองลีง

8 การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-ม.3 นางจงัอร  ทิมแกว้ ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนกยูวิทยา
นางจนัทร์เพ็ญ เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์
นางสาววารุณี  สินสร้าง ครู คศ.1 บ้านดู่อาราง
นางปราณี  เสาะสิทธิ์ ครู คศ.3 หนองโตง "สุรวิทยาคม"
นางพัชนี   จนัทร์พร ครูผู้ชว่ย บ้านกนัเตรียง

9 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 นางศันสนีย ์จริตรัมย์ ครู คศ.3 บ้านสวาย
นางสุภาพร ดีประดวง ครู คศ.3 บ้านเปรียง
นางพรชนัตว์ ชยัต้ังจติ ครู คศ.3 ทวีคามวิทยา
นางอรอนิทร์  พูนชยั ครู คศ.3 การุญวิทยา
นางพันธุ์ทิพา  ใบบัว ครู คศ.3(2) บ้านตาเพชร



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
10 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 นางจนัทิรา  ใสงาม ครู คศ.3 บ้านชา่งปี่

นางส่งศิริ  รัฐสมุทร ครู คศ.3 บ้านรัตนะ
นางภัทราภรณ์ ธนูทอง ครู บ้านตร าดม
นางสาวสุพรรณี  บุญญาวิเศษ ครู บ้านตระแสง
นางสุนทรา  สายยศ ครู คศ.3 อนุบาลศีขรภูมิ

11 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 นางสาวประภัทร  อนิทร์งาม ครู คศ.3 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
นางประนอม  วิวาสุขุ ครู บ้านหนองแล้ง
นางศิริลักษณ์ เครือเนียม ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ราม
นางเจยีมรัตน์  เจริญชยั ครู คศ.3 บ้านบึงขวาง
นางสุจริา  ทะเรรัมย์ ครู คศ.3 บ้านกาเกาะระโยง

12 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 นางกรกนก   คงดี ครู คศ.1 บ้านสดอ
นางธนิษฐา เพียรมี ครู คศ.3 บ้านกะทม (คุณรสนิมิต)
นางประคอง สระอนิทร์ ครู คศ.3 บ้านพันษี
นายวัลลภ ดาศรี ครู คศ.3 บ้านวารไพรศรี
นางนงเยาว์  บุญโต ครู คศ.3 บ้านขอนแกน่

13 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 นางประยงค์ ประดับสุข ครู คศ.3 บ้านเทนมีย์
นางดวงจติ  พลศักด์ิ ครู คศ.3 บ้านสวายไตรภูมิ
นายประยกุต์  บุญสุข ครู คศ.3 บ้านเล้าขา้ว
นางภัฐรดา  ปัญญาเอก ครู บ้านอู่โลก
นางสาววลัยพร  ศิวิแว่น ครู บ้านพันธุลี

14 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 นางสุจติรา  เดชสองชั้น ครู คศ.3 บ้านยางเต้ีย
นายอภิชากฤต  อนิทหอม ครู คศ.1 บ้านทุง่นาค
นางเจรียม  ดวงรัตน์ ครู อนุบาลส าโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)
นางณีรวรรณ์ อทุัยเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
นางสาววรรณวิมล จติหาญ ครูผู้ชว่ย บ้านคาละแมะ

15 การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6 นางพิมศิริ  ศรีผ่องงาม ครู คศ.3 หนองโตง "สุรวิทยาคม"
นางละออง   บูรณ์เจริญ ครู คศ.3 บ้านตากแดด
นางวีณา วารี ครู คศ.3 บ้านละหุง่หนองกก



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
 นางลักษณคณา อตุสาหด ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ
นางรัตติยา  ม่วงมิตร ครู คศ.3 บ้านหนองอเีลิง

16 การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 นางทองม้วน  พืน้ฉลาด ครู คศ.3 บ้านปราสาทตราดฯ
นางจ าเริญสุข  ขาวงาม ครู คศ.3 บ้านชา่งปี่
นางสมจติ  ผลสมหวัง ครู เมืองที
นางสาวนงนภัส  จารัตน์ ครู คศ.3 ศิริราษฎร์วิทยา
นางจาริณี  บุญสมวงศ์ ครู คศ.3 บ้านตะตึงไถง

จ านวนกรรมการตดัสนิ 80



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 นางณัฐฐ์ธมล  สอโส ครู คศ.3 บ้านโคกปราสาท

นายชาญยทุธ  แกว้ปล่ัง ครู คศ.3 บ้านหัวแรตนาโพธิ์
นายใน  พูนกล้า ครู คศ.3 บ้านหนองกวั
นางจริาภรณ์  ฉมิงาม ครู คศ.3 บ้านตาเมาะ
นางบุญญาดา   พิสาดรัมย์ ครู คศ.3 บ้านตระแสง

2 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นายสมบัติ  มีกลุ ครู คศ.3 บ้านสว่างโนนแดง
นางพูนทรัพย ์ ผลโพธิ์ ครู คศ.๓ บ้านตากวน
นางสาวอภิชชญา  อรุา ครู บ้านจงัเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
นางสาวพิกลุ เสริมผล ครู โรงเรียนระกาสังแก
นางสาวธิดารัตน์  ค าสงค์ ครู คศ.1 หนองบัว

3 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 นางสาวธนพร  คนฉลาด ครู บ้านโสน(พิทยศึกษา)
นายสมชยั   นารัมย์ ครู คศ.3 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถมัภ์)
นางสาวกติิยา เศลวัฒนะกลุ ครู คศ.3 พรหมประสาทราษฎร์นุกลู
นางภัชพิชชา อตุสาหดี ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ
นายธงศักด์ิ  พุดมี ครู คศ.๓ บ้านหนองฮะ

4 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นางสุหทัย  ยนืยง - พระกมุารสุรินทร์
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 นางณัฐริยา  ลุนลาว ครู คศ.2 บ้านหัวแรตนาโพธิ์

นางคณานิตย ์ สอนกล้า ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
นายอดิศักด์ิ  มีภูงา ครู บ้านตระเปียงเตีย
นางอภิญญา คงนุรัตน์ ครู คศ.2 บ้านดงมัน

5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นางจนัทร์จริา  ภูเขยีว ครู คศ.2 บ้านดงถาวร
ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 นายเสมือน  สุขยา ครู คศ.๓ บ้านขามเด่ือราษฎร์สงเคราะห์

นายศุภชยั  ไม้เลิศหล้า ครู บ้านหนองคูสะแบะ
นางธัญธิดา สครรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1
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ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นางสาวสุรารักษ์  เนตรทวี ครู คศ.3 ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นายเริงชยั  เสาะสิทธิ์ ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ป.4-ป.6 นางสมควร   แววเพชร ครู คศ.3 บ้านแสรออ

นายโกมล  ศรีวรรณะ ครูอตัราจา้ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
นางสาวมนชยา อนิทร์สอาด ครู บ้านกา้นเหลือง
นางสาวนุศรา ทองศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านจอมพระ

7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ นางบุษราคัม  พุดมี ครู คศ.๓ บ้านดู่
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช ้ม.1-ม.3 นางสาวจฑุามาส  มงคล ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์

นางสาวสว่าง  เจอืจนัทร์ ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง
นายวีรพงศ์  งามยิ่ง ครู คศ.3 บ้านตาเปาว์
นายอดุมสิน ดาศรี ครู คศ.3 บ้านจรวย

8 การแขง่ขนัสร้างสรรค์ นางสาวศศิโสม  หวังสม ครู คศ.2 บ้านดงมัน
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ป.4-ป.6 นายสุพจน์  ใสแจม่ ครู คศ.2 บ้านระเวียง

นายสมหวัง  พลทวี ครู คศ.๓ บ้านกนัโจรง
นางนิรมล  แปลงทับ ครู บ้านโนนสวรรค์
นางญาณี ชวูา ครู โรงเรียนบ้านต าปูง

9 การแขง่ขนัสร้างสรรค์ นางสาวพัชรี  หวังผล ครู คศ.2 บ้านหนองจอก
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3 นายกติติพงศ์  ฉตัรเฉลิมเดช ครู บ้านส าโรง – โคกเพชร

นายเอกชยั   ประดับทอง ครู คศ.3 บ้านพระปืด
นายชวลิต   พลประเสริฐ ครูครู คศ.2 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
นางสาวรุ้งอรุณ ศรีบุญเรือง ครู คศ.1 บ้านหนองเหล็ก

10 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 นางอไุร  เพ่งพิศ ครุ คศ.3 โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอทุิศวทิยา)

นางสาวทิพยป์ระภา เหลาคม ครู สะโนวิทยา
นางจรรยา  นรานุต ครู คศ.3 บ้านจนัรม
นายนิพนธ์  พิมพ์จนัทร์ ครู คศ.3 บ้านสวายไตรภูมิ
นางมยรีุ  พันแสน ครู คศ.3 บ้านบุฤาษี

11 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 นายพงษ์ศักด์ิ จนัทเขต ครู คศ.3 บ้านอู่โลก
นายธนุกลู  คุณนุช ครู คศ.3 บ้านโคกเพชร
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นางพรทิพยพ์า  รัตนาวิวัฒน์ ครู คศ.3 บ้านขะเนก
นายคุณแทน  บุญรอด ครู คศ.๒ บ้านชมุแสง
นายเจยีมศักด์ิ  จนัทสุข ครู บ้านตางมาง

12 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 นางสาวทิพวรรณ เจอืจนัทร์ ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
นางล าดวน  ค าราษฎ์ ครู คศ.1 บ้านหนองหิน
นายเรวัตร  ตัณฑ์สุระ ครู บ้านโสน(พิทยศึกษา)
นางสาวดวงใจ   สมบูรณ์ ครู คศ.2 บ้านสนวนนางแกว้
นายส าเริง มีศรี ครู คศ.3 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
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ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 นางรุ่งนภา  ขอพรกลาง ครู หมืน่ศรีประชาสรรค์

นายจรีวัฒน์  โองอนิทร์ ครู  คศ.1 บ้านโพธิ(์โพธิ์ศรีวิทยา)
นางสาวนงนุช  พิศวง ครู บ้านส าโรง – โคกเพชร
นางสาวจนัทร์สาย   ถอืกล้า ครู คศ.3 บ้านนาโพธิ์

2 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นางภัทรพิมล  ดนเสมอ ครู คศ.3 บ้านหนองเต่า
นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์ ครูผู้ชว่ย บ้านตรมไพร
นางกญัญารัตน พรมแตง ครู คศ.2 อนุบาลจอมพระ
นางกฤษณา บุติมาลย์ ครู คศ.3 บ้านสังแก
นายนีรนาท  เสาว์ยอด ครู คศ.3 บ้านองักญัเสกแอฯ

3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 นางวันทนา  มะลิซ้อน ครู คศ.2 บ้านกรูดหนองซ า
นางสาววาสนา  ศรีเคลือบ ครู บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
นางนาถกานต์ หฤทัยถาวร ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น
นางปล่ังศรี  ศรียะนัย ครู คศ.3 บ้านคาละแมะ
นางสาณี  มีพร้อม ครู บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 นางสาวบุษราภรณ์   บุญอดุม ครู คศ.1 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถมัภ์)
นางบ าเพ็ญ   สวยไทยสงค์ ครู คศ.3 บ้านละหุง่หนองกก
นางสาวแสงเดือน ชอบดี ครู คศ.3 บ้านห้วยโนนเจริญ
 นางพูลสุข พิศวงปราการ ครู คศ.1 บ้านหนองกบั
นางสาวปัทมา โคตพันธ์ ครู คศ.2 การุญวิทยา

5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ป.4-ป.6 นายนิราศ  บุญร่วม ครู คศ.3 บ้านใต้ฆ้องโนนจกิ
นางพิมล  หายทุกข์ ครู คศ.3 บ้านแตล
นายสมเกยีรติ  นิยมทอง ครู คศ.3 บ้านราม
นายรุ่งโรจน์  สกลุนามรัตน์ ครู คศ.3 บ้านโชกเหนือ
นางบุษราคัม กะการดี ครู คศ.3 บ้านตะตึงไถง

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (วทิยาศาสตร์  )
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6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 นางวริศรา  ทมะนันต์ ครู คศ.3 อนุบาลศีขรภูมิ

นางสุทิน  ทิพยก์ลาง ครู คศ.3 บ้านชมุแสง
นางสาวสุกญัญา  ดวงอาจ ครู บ้านตะเคียนกยูวิทยา
นางสาวอจัฉรา  เฉลียวศิลป์ ครู คศ 2 บ้านโคกพระ
นางสาวสายชล  หมายดี ครูผู้ชว่ย บ้านบึงขวาง

7 การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์ ครู บ้านกาเกาะ-ระโยง
นางวิไลลักษณ์   ศรีพรหม ครู คศ.2 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถมัภ์)
นายจกัรกฤต สุขส าราญ ครูอตัราจา้ง บ้านปอยเดิน(อนิทรศึกษา)
นายสนธยา หงส์ทอง ครู บ้านโดนออง
นางอญัชลีุ  วันค า ครู คศ.1 บ้านขามศึกษาคาร

8 การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 นางสาวกญัจน์ชญา นนท์สา ครู บ้านดู่
นางสาวอรวรรณ  สายไทย ครู คศ.3 บ้านองักญัเสกแอฯ
นางสังวาลย ์ หาสุข ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง
นายสมโภชน์  พลายด้วง ครู คศ.3 เมืองที
นางรวงทอง  รักษ์คิด ครู คศ.3 บ้านหนองยาง

9 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 นางสาวสุภาพร  บุญรอด ครู คศ.2 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ ครู คศ.3 บ้านขะเนก
นางสาวกรองแกว้  บุญเหลือ ครู คศ.1 บ้านเมืองลีง
นางสาวสุรัชนา  โปร่งจนัทึก ครู หมืน่ศรีประชาสรรค์
นางสาวสุธาทิพย ์ทองใบ ครู บ้านโคกอารักษ์

10 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 นายชยกฤต  ฉายถวิล ครูผู้ชว่ย บ้านหนองบัว
นายอานุภาพ  สังขน์้อย ครู บ้านแกใหญ่
นางสาวดาริณี   ระวังชื่อ ครู บ้านกนัเตรียง
นางสาวเกศินี  ชมเกยีรติกลุ รอง ผอ.ร.ร. บ้านสวาย
นางนฤมล ดีนาน ครู คศ.3 บ้านพันษี

11 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 นายเริงฤทธิ์ วงษฟองนวล ครู คศ.3 บ้านว่าน
นายปัณณทัต หาญเสมอ ครู คศ.๑ การุญวิทยา
นางพูนทรัพย ์อนันโชติวิรุฬ ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
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นายริเร่ิม  เจอืจนัทร์ ครู คศ.3 บ้านสวายไตรภูมิ
นายระพีพจน์  หวังวก ครู คศ.3 บ้านรัตนะ

12 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 นายฐปนวัฒน์  มรกต ครู บ้านอู่โลก
นางอทุัย  ปัตถวัลย์ ครู คศ.3 บ้านดงมัน
นายอนันตรัตน์  ชื่นใจ ครู คศ.2 บ้านโคกสนวน
นางนภัสนันท์  ทองน า ครู คศ.3 บ้านกนัโจรง
นายสมาน  บุญรินทร์ ครู บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร

13 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 นายเสถยีร คล้ายคลึง ครู บ้านประทัดบุอาลอ
นายทองสืบ  บุตรดีขนัธ์ ครู  คศ.3 บ้านบ่อน าใส่
นางสาวอไุร  หวังสุดดี ครู บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
นายทนงศักด์ิ   แท่นแกว้ ครู คศ.3 บ้านนาโพธิ์
นายสมยศ  มีศิลป์ ครู คศ.3 บ้านสวาย

14 การแขง่ขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพืน้) ม.1-ม.3 นายวันชยั มนต์ทอง ครู บ้านตะเคียนสามัคคี
นายเปล้ือง งามยิ่งยนื ครู คศ.3 บ้านหนองกบั
นางสาวคชาภรณ์ สุขบรรณ์ ครู บ้านดู่
นางพูนสิน  ขาวงาม ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
นายสุพจน์  งามพร้อม ครู คศ.2 บ้านชา่งปี่

15 การแขง่ขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 นายสุระพงษ์  วงละคร ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
นายไพรัตน์ ล าภู ครู บ้านอู่โลก
นายทวนชยั   เรืองบุญ ครู คศ.2 บ้านล าชี
นายอรรตพล  ขนัถม ครู คศ.3 บ้านศรีตะวัน
นางสาวธิดารัตน์  ภูกนัดาร ครูผู้ชว่ย บ้านตากวน
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ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 นางสุพัตรา  ทูลภิรมย์ ครู บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร

นางมุกศรี วรพุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
นางพัชนี  ผมพันธ์ ครู คศ.3 บ้านนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)
นายอภิวัฒน์  พวงบุญ ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
นายชนะ   คุ้มแกว้ พนักงานราชการ บ้านฉนัเพล

2 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 นางมณีรัตน์ ศรีโยธี ครู คศ.3 พรหมประสาทราษฎร์นุกลู
นายรวยเริงฤทธิ์ อยู่ดี ครู คศ.2 กนัจารยโ์คกขลาประชาสามัคคี
 นางวชริญาณ์  ทัพพันธ์ชยั ครู .บ้านบุอาไร
นายวิลาศ  อุ้มบุญ ครู คศ.๒ หนองพญา
นางนงนุช แพงวงษ์ ครู คศ.3(2) บ้านระหาร

3 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 นางสุมาลี  บุญญาธรรมรัตน์ ครู คศ.3 บ้านชา่งปี่
นางกฤษดาภรณ์  นิยมพันธุ์ ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
นางปราณี  ทานประสิทธิ์ ครู คศ.3 บ้านระไซร์
นางชญาดา  ศิริโฉม ครูช านาญการพิเศษ บ้านหนองกง
นางมะลิ  พูลสุข ครู คศ.3 อนุบาลศีขรภูมิ

4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 นางศิริกานต์  โสวาที ครู คศ.๓ บ้านกรูดหนองซ า
นางจไุรวัลย ์ กนัทะชมพู ครู บ้านหมืน่ศรีน้อย
นางดาริกา สนุกแสน ครู โรงเรียนบ้านต าปูง
นางนิรชา   จนัดารักษ์ ครู  คศ.1 บ้านหนองขนาด
ว่าที ่รท.ณฐกร  ศรีเมือง ครู บ้านส าโรง – โคกเพชร

5 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 นายเจษฎา   หาสุข ครู คศ.3 บ้านกนัตรง
นายวิษณุกร สดมสุข ครู คศ.3 บ้านโคกเมือง
นางณิชชาภัทร หม้อทอง ครู คศ.3 บ้านปะนอยไถง
นางสุนีย พุทธหลา ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (สงัคมศึกษา )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นายประเดิม  เทพวงษ์ ครู คศ.๓ บ้านขนวน

6 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 นางปราณี  พวงงาม ครู คศ.3(2) อนุบาลสุรินทร์
นางลักขณา  หนักไหล่ ครู คศ.๓ บ้านประทุนอายอง
นายนรินทร์  อปุถมัภ์ ครู คศ.2 บ้านทัพกระบือ
นายวีระ  รักษ์คิด ครู คศ.๓ บ้านหนองยาง
นายณรงค์  สอนกล้า ครู คศ.๓ บ้านไถงตรง

7 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ป.1-ป.6 นายสร้อย  โสปัญหริ ครู คศ.๓ บ้านโคกสนวน
๘  การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 นายเกรียงศักด์ิ  สุจริต ครู คศ.๑ บ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา

นางธิภารัตน์    ธิราชรัมย์ ครู  คศ.2 บ้านเปรียง
นายธนศิลป์ จงมัง่ค่ัง ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
นายเอกลักษณ์  เจอืจนัทร์ ครู  คศ.2 บ้านหนองบัว

9 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 นางอารีย ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
10 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 นางจรีุย ์ตระกลูดี ครู คศ.3 บ้านตรมไพร

นางสุดาวีร์  ปัดถามัง ครู คศ.๓ ดรุณวิทยากร
นางปิยรัตน์  แกว้หล้า ครู บ้านตางมาง
นางสาววันวิสา  หอมขจร ครู ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

11 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 นางสาวอารีรัตน์ ทองดา ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน
นางนวลระหงส์  ศิริงาน ครู คศ.3 บ้านดู่อาราง
นางสาวสุชาดา   เฉลียวศิลป์ ครูผู้ชว่ย บ้านพระปืด
นายสงบ เหมือนลือ ครู คศ.3 บ้านโคกเมือง

12 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 นางสาวอารยาภรณ์  จนัทเขต ครู บวรธรรมประยตุวิทยา
นายสามารถ   นับถอืดี ครู คศ.3 บ้านตากแดด
นางเพ็ญประภา ทองบ่อ ครู คศ.1 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
นางอ านวย เคลือบสูงเนิน ครุ คศ.3 บ้านหนองกบั

13 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 นางเฟือ่งฟ้า  เทพวงษ์ ครู คศ.๓ หนองพญา
นางเพียงใจ  พรหมศร ครู คศ.๓ อนุบาลสุรินทร์
นางลัดดา  เจอืจนัทร์ ครู คศ.๓ บ้านนาท่มหนองผักบุง้
นางพรศรี  ชยัคีรี ครู คศ.3 วัดประสพ



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
14 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 นางรัตนาภรณ์  สินสร้าง ครู คศ.๓ โคกกระเพอ

นางวิริยา  ผิวหอม ครู คศ.๓ บ้านยางเต้ีย
นางปราณี  สายกระสุน ครู คศ.๑ บ้านชมุแสง
นางยพุิน นะกลุรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)

15 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 นางธนิดา  นิธิกรธนิยา ครู  คศ.3 บ้านนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)
นางเพ็ญพรรณี  วรรณูปถมัภ์ ครู บ้านโสน(พิทยศึกษา)
นางศิรนันท์    นับถอืดี ครู คศ.3 บ้านตากแดด
นางสุทร เพียรเสมอ ครู คศ.3 ราชวิถ(ีประสาทราษฎร์บ ารุง)
นางเดือนเพ็ญ ภูเขยีว ครู คศ.3 บ้านจารย์

16 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 นางจรัสศรี มูลศิร ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ
นางบัวพา  ทองทา ครู คศ.๓ บ้านหนองฮะ
นางรุจริา  ประดับ ครู คศ.3 บ้านตาออ็ง
นางอภิฤดี  ทัพไทย ครู คศ.3 บ้านกระโดนค้อฯ
นางสาวสุพรรณพิศ  โฉมมณี ครู คศ.3 บ้านบรมสุข

17 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 นางจนัทร์เพ็ญ  ประดับสุข ครู คศ.3 บ้านโชกเหนือ
18 การประกวดสวดมนต์แปลองักฤษ ม.1-ม.3 นางทองพูล  โภคทรัพย์ ครู คศ.3 บ้านตะบัล

นายสมสิน  เสถยีรรัตนชยั ครู คศ.3 บ้านศรีตะวัน
นายประดิษฐ์  กระแสเทพ ครู คศ,๓ ลุ่มระวีวิทยา
นางสงวน  โถทอง ครู บ้านตะเคียนกยูวิทยา

จ านวนกรรมการตดัสนิ 70



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัแอโรบิก ป.1-ป.6 นายปิยวิทย ์กนันุฬา ครู คศ. 2 บ้านโคกล าดวน

นางทยดิา เถกงิบุณย ครู คศ.3 ทวีคามวิทยา
นายภาณุวิชญ์ ประดับสุข ครู คศ.2 การุญวิทยา
นายปราโมทย ์ สมกล้า ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
นางสวรรค์  คิดสุข ครู คศ.3 บ้านหนองผือโนนแคน

2 การแขง่ขนัแอโรบิก ม.1-ม.3 นายพินันท์  มณีศรี ครู คศ.3 เมืองที
นายศรัทธา  แท่นดี ครู คศ.3 บ้านอู่โลก
นายประวิทย ์นิสังรัมย์ ครู คศ.3 บ้านดงมัน
นายแต้ม  ท่าดี ครู คศ.3 บ้านยางเต้ีย
นายพีระ   เรียงทอง ครู คศ.3 บ้านขมิน้(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

3 การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 นายแทนศักด์ิ  โพธิ์สังข์ ครู บ้านโนนสวรรค์
นางสาวณุภานาถ  ยนืยาว ครู โรงเรียนบ้านขามระกา
นางอมัภวรรณ์  สดับสาร ครู คศ.3 บ้านบึงขวาง
นางภัสส์ทิชา  เสนจนัทร์ฒิไชย ครู บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอทุิศ)
นายอสิรา   โสแกว้ ครู คศ.3 บ้านพะเนา

4 การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 นายถวัลย ์เพ่งพิศ  ครู คศ.3 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
นายบัญชา โอษฐงาม ครู คศ. 3 บ้านพันษี
นายธวัชชยั เศรษฐนันท์ ครู คศ.3 อนุบาลจอมพระ
นายอภัย  ทองทา ครู คศ. 3 บ้านขอนแกน่
นายอรุณ  ดวงเนตร ครู คศ. 3 ปราสาทตราดฯ

จ านวนกรรมการตดัสนิ 20

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (สขุศึกษา )
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ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 นางรุ่งนภา  คร่ึงมี ครู คศ.3 บ้านโคกเพชร
2 การแขง่ขนัศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 นางสาวกสุุมา  ดีเลิศ พนักงานราชการ อนุบาลศีขรภูมิ
3 การแขง่ขนัศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 นายนิโรจน์  ดาศรี ครู คศ.3 บ้านทุง่นาค

นายพิทักษ์  พรหมพินิจ ครู บ้านจงัเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
นายอ านาจ เจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)
นายดุสิต  บัวแกว้ ครู  คศ.3 บ่อน้ าใส
นางสุนีย ์ ชยังาม ครู บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)

4 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 นายบัญชา   ปานทอง ครู คศ.3 บ้านกนัตรง
5 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 นางสาวโยทะกา อมล ไหมทอง ครู คศ.2 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต)
6 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 นางพรนภา เงินถม ครู คศ.3 บ้านตรมไพร

 นางอษุา รุงเรือง ครู คศ.3 บ้านจอมพระ
นายนิติกลุ  หนองม่วง ครู คศ.๓ หนองเหล็กเบญจวิทยา
นางอนงค์  ศูนยก์ลาง ครู คศ.3 บ้านแจรน
นายสิงห์ชยั  เอี่ยมสะอาด ครู คศ.3 บ้านขวาวใหญ่

7 การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 นางวงศ์สิริ  เถนิมงคล ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
8 การแขง่ขนัการเขยีนภาพจติรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 นางสาวรัฐพร  ปุริโส ครู บ้านโชกเหนือ
9 การแขง่ขนัวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 นางจารุพร    มุขขนัธ์ ครู คศ.3 บ้านตะตึงไถง

นายสุวัฒน์  ผิวหอม ครู คศ.3 บ้านยางเต้ีย
นายเสวย  ศาลางาม ครู คศ.๓ บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์
นายลออง  ทิมแกว้ ครู บ้านตะเคียนกยูวิทยา
นายปาริเชษฐ์ เชดิกล่ิน ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด

10 การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 นายเสรี  เอี่ยมสะอาด ครู  คศ.3 การเจาะหนองไผ่
11 การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 นางจฏัรพร  มหาสาโร ครู บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
12 การแขง่ขนัการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 นายบุญเยี่ยม   ใจสุข ครู คศ.3 บ้านอ าปึลสนวน

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (ทัศนศิลป์ )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นางผ่องใส ทองดา ครู คศ.3 บ้านนาบัว
นางอมุาภรณ์ ตุงตระกลู ครู คศ.3 บ้านตะกยุ (ค้ าคูณบ ารุง)
นายวราวุฒิ สุขแสวง ครู คศ.3 หนองกบั
นายแสวง  พิมพ์ปรุ ครู คศ.๓ บ้านกระออม

13 การแขง่ขนัประติมากรรม ป.1-ป.3 นายชมุพล  มีงาม ครู คศ.3 บ้านองักญัเสกแอฯ
14 การแขง่ขนัประติมากรรม ป.4-ป.6 นายเศรษฐวุฒิ  เจอืจนัทร์ ครู คศ.3 บ้านสวายไตรภูมิ
15 การแขง่ขนัประติมากรรม ม.1-ม.3 นางเพ็ญพักตร์  งามยิ่ง ครู คศ.2 บ้านตาเปาว์

นายวิรัตน์  ชนะมะเริง ครู บ้านตะเคียน
นายธนพงษ์  สมรูป ครู คศ.3 บ้านดงถาวร
นายเพลิน  สุขยา ครู คศ.3 บ้านระวี

จ านวนกรรมการตดัสนิ 34



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดเอก ป.1-ป.6 นายภัทรพงศ์ สมบัติ ครูอตัราจา้ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
2 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 นายเอกพงษ์  ฉมิมาลี ครู บ้านตะเคียนสามัคคี
3 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดทุม้ ป.1-ป.6 นายสุทัศน สาระไลย ครู คศ.3
4 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดทุม้ ม.1-ม.3 นายอนนท์  คุณุรัตน์ ครู คศ.๓ บ้านขอนแกน่

นางนภาพร  โพธิ์ผา ครู คศ.2 บ้านโนนถอ่น
นายสกล  กาญจนากาศ ครูอตัราจา้ง เมืองสุรินทร์

5 การแขง่ขนัเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 นางส ารวม  ดีสม ครู คศ.3 บ้านดงมัน
6 การแขง่ขนัเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 นายสิทธิศักด์ิ  ไหมทอง ครู แงงกวง
7 การแขง่ขนัเด่ียวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 นายสมชาติ  สายรัตน์ ครู คศ.๑ บ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา
8 การแขง่ขนัเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 นางสาวเชื้อสุข ีเจริญศิริ ครู โรงเรียนบ้านขามระกา

นายนิรุต  บุตรงาม ครู บ้านหนองกงุ
9 การแขง่ขนัเด่ียวซอด้วง ป.1-ป.6 นายบานนา  ยอดงาม พนัักงานราชการ หนองโตง“สุรวิทยาคม”
10 การแขง่ขนัเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 นางสาวพิมลพรรณ   ค้ าคูณ พนักงานราชการ บ้านแสรออ

นางอรพิน  งามสุธรรม ครู คศ.3 ราชวิถปีระสาทราษฎร์บ ารุง
นายเกชา สมานไทย ครู คศ.3 บ้านโคกล าดวน
นายโกสินทร์  ตระการผล ตรู คศ.3 บ้านอาแวะ
นายฏิวัตต์  สันทาลุนัย ครู บ้านหนองพญา

11 การแขง่ขนัเด่ียวซออู้ ป.1-ป.6 นางศศิธร  สันทัด ครู คศ.3 บ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกยี-พลินอทุิศ 2)
12 การแขง่ขนัเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 นางสมหมาย  จนัทเขต ครู บ้านภูมิสตึง

นายบุญส่ง  ดีเลิศ วิทยากรนอก อนุบาลศีขรภูมิ
นายวุฒิชยั  คงบุญ ผู้อ านวยการ บ้านทวารไพร
นายศิลณรงค์  ศิลาชยั ครู บ้านกงุ

13 การแขง่ขนัเด่ียวจะเข ้ป.1-ป.6 นายญาณวุฒิ รัศมี ครู บ้านสวาย
14 การแขง่ขนัเด่ียวจะเข ้ม.1-ม.3 นางอกัษรา นวลแสง ครู คศ.3 พรหมประสาทราษฎร์นุกลู

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (ดนตรี )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
15 การแขง่ขนัเด่ียวขมิ ๗ หยอ่ง ป.1-ป.6 นายบุญรอด เกตุชาติ ครู คศ.3 บ้านทุง่ราม (รามรุ่งอรชยั)
16 การแขง่ขนัเด่ียวขมิ ๗ หยอ่ง ม.1-ม.3 นายประเวส ธนภัทรดิลก ครู คศ.3 บ้านจอมพระ
17 การแขง่ขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 นางสาวสุพิศ  พืน้พรม ครูอตัราจา้ง บ้านสังแก
18 การแขง่ขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 นายมะณี  แกว้ปล่ัง ครู คศ.3 บ้านทัพกระบือ

นายพิชยั  จนิดาศรี ครู บ้านโชกเหนือ
นายธวัช  บูรณเจริญ วิทยากรนอก อนุบาลศีขรภูมิ

19 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 นางสมฤทัย  ระศรีนวล ครู คศ.๓ บ้านขมิน้(เรืองราษฎร์รังสรรค์)
20 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 นายฐิติกร  สวนศรี ครู บ้านหนองคูสะแบะ

นางกรีติญา มะลิซ้อน ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด
นางบุตรดี  โอษฐงาม ครู คศ.3 หนองบัว
นายทศคม  สมานจติต์ ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
นางโสภา   คันชั่งทอง ครู คศ. 3 อนุบาลเขวาสินรินทร์

21 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ป.1-ป.6 นายวีระศักด์ิ ฉั่วศิริพร ครู คศ. 1 บ้านผักไหม
22 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.1-ม.3 นายโกสินทร์ ตระการผล ครู บ้านอาแวะ
27 การแขง่ขนัวงองักะลุง ป.1-ป.6 นางภัคอศิรา  สิงจานุสงค์ ครู คศ.๓ สะโนวิทยา
28 การแขง่ขนัวงองักะลุง ม.1-ม.3 นายวิโรจน์  โอษฐงาม ครู คศ.2 บ้านหัวแรตนาโพธิ์

นายยศไกร  อิ่มใจ ครูอตัราจา้ง เมืองที
นางอมัพันธ์ จนัทเขต ครู บ้านตร าดม

23 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้นวมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ป.1-ป.6 นางวาณีรัตน์  มัน่หมาย ครู คศ.3 บ้านคอโค
24 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้นวมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ม.1-ม.3 นายอ านาจ พุทธรักขโิต ครู คศ.3 อนุบาลศีขรภูมิ
25 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้แขง็เคร่ืองคู่ ป .1-ป.6 นายสุทธิชยั  พรหมบุตร ครู คศ.๓ บ้านเมืองลีง
26 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์ม้แขง็เคร่ืองคู่ ม .1-ม.3 นางภัสนันท์ สุภาสัย ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด

นางมนทิรา  ประทีป ณ ถลาง ครู คศ. 3 บ้านปอยเดิน(อนิทรศึกษา)
29 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 นายกติิพงษ์  สุภาวหา ครู ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
30 การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ก ป.1-ม.3 นายทวี  ไตรล้ า ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
31 การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ป.1-ม.3 นายพงษ์ศักด์ิ   รุ่งเรือง ครู คศ.2 บ้านโชค
48 การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 นายจริกติต์ิ  โสมะมี ครู คศ.3 บ้านตากกู

นายราเชนทร์ แสงงาม ครู คศ 1 บ้านปะนอยไถง



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
 นายธนงศักด์ิ หงษ์อนิทร์ ครู คศ.3 ไตรมิตรวิทยาสรรค์
นายพิทักษ์ บุญเพิม่ พนักงานราชการ หนองเหล็กเบญจวิทยา

32 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ป.1-ป.6 นายประดิษฐ์  กชุโร ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
34 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นางสาวล าดวน  เหมหงษ์ ครู คศ.๓ บ้านหนองผือโนนแคน

นายวิโรจน์  พูนดังหวัง ครู คศ.2 บ้านประปืด
นางสาวกลัยวรรชน์ ประดุจชนม์ ครู บ้านตร าดม
นายวิเชยีร  วังจนัทร์ คศ.3 บ้านกดุหวาย
นายเศกสรรค์  จนิดาศรี ครู คศ.๓ บ้านหนองขวาว

33 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 นายเสรี  จ าปาดี ครู บ้านตะมะหนองกระจาน
35 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นายศุภศิลป์ สายบุตร ครู โรงเรียนบ้านโดนออง

นายปิยะนันท์  นอบน้อม ครู กาเจาะหนองไผ่
นางธนวัน  การณรงค์ ครู บ้านกาเกาะ-ระโยง
นางสาวบุญญานุช   ม่วงออ่น ครูอตัราจา้ง บ้านแสรออ
นางกรุาธินันท์ พงศ์อนิทรสุทธิ์ ครูอตัราจา้ง บ้านนาสาม(เกยีรติประชา)
นางบุณณดา บุญร่วมธนะชยั ครู คศ.3 บ้านตะกยุ (ค้ าคูณบ ารุง)

36 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สุทัศน์ สาระไลย์ ครู คศ.3 หนองกบั
38 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นายศรากร  บุดดางาม ครูอตัราจา้ง บ้านศรีราชา

นางวรรณา  วิเศษศรี ครู คศ.3 บ้านตาออ็ง
นางสาวละมุน  จ าปาศรี ครู คศ.๒ บ้านนาท่มหนองผักบุง้
นางกหุลาบ  ชมุไธสง ครู คศ.3 บ้านโคกส าโรง
นายภานุวัฒน์  จารัตน์ ครู บ้านตะเคียน

37 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 นางบุญถนอม  ทองล้ า ครู คศ.3 บ้านกางของ
39 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ว่าทีร้่อยตรีถาวร  คุมสุข พนักงานราชการ บ้านดงเค็ง

นายสมาน  สาลีบุตร ครู บ้านจงัเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)
นายพสิษฐ์ ยนืยง ครู โรงเรียนบ้านเพีย้ราม
นายประหยดั  อบอุ่น ครู คศ.2 บ้านโพธิ(์โพธิ์ศรีวิทยา)
นางจนัทนา    เอนูนารี ครู คศ.3 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถมัภ์)

40 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 นายโสภณ สายยศ ครู คศ.2 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
42 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นางสาวจรียา มณฑิราช ครู คศ.3 บ้านปะนอยไถง

นางสาวณัฐยา    แผ่นทอง ครู คศ.2 อนุบาลจอมพระ
นายบุญมี  คันทะนาค ครู คศ.๒ บ้านขนวน
นางสาวพรทิพย ์ นิยมธรรม - พระกมุารสุรินทร์
นายประดิษฐ์  อิ่มจติ ครู คศ.3 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก
นางธัญภา  พันชนะ ครู คศ.3 วัดประสพ

41 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 นางณิชยา  ศรีสุข ครู คศ.2 บ้านระเวียง
43 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นางสาวร าไพ  บุตรพรม ครู คศ.๑ บ้านทุง่นาค

นางศิริมล  ทองสุทธิ์ ครู บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา
นายสุพนิดา ตลับทอง ครู โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)
นางสาวคัทลิยา  มณีโรจน์ ครู คศ,1 บึงขวาง

44 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 นางศรีจนัทร์   บูรณ์เจริญ ครู คศ.3 บ้านสนวนนางแกว้
46 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 นางสาวกลุนันท์ สุบินนาม ครู บ้านโคกเมือง

นายยทุธศักด์ิ เนียมจนัทร์ ครู คศ.2 บ้านตรมไพร
นางอษัฎาพร  พงศ์พิพัฒน์ ครู คศ.3 บ้านขามศึกษาคาร
นายสจติรัก  อกัคะจุ่น ครู บ้านดู่
นายอ านวย  สวยรูป ครู คศ.3 บ้านองักญัเสกแอฯ

45 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 นางสาวมาศฤดี  ศรีวิเศษ ครู คศ.๑ บ้านขวาวใหญ่
47 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 นางปราณี  วงศ์สุนทร ครู คศ.3 บ้านส าโรง

นางสาวมาริษา  เสริมศรี ครู บ้านอู่โลก
นายประชดิ  จนัทร์ทอง ครู คศ.3 บ้านดงถาวร
นางสาธิตา  มณีศรี ครู คศ.๓ ลุ่มระวีวิทยา
นายสมพงษ์  กาเผือกงาม ครู บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา

49 การประกวดขบัขานประสานเสียง ป.1-ป.6 นางวรญา ทัพชยั ครู โรงเรียนบ้านกู(่ราษฎร์ฯ)
50 การประกวดขบัขานประสานเสียง ม.1-ม.3 นางสมจติ  ปัดถา ครู คศ.3 หนองขนาด

นางสาวนฤมล  กอ่แกว้ ครู บ้านแกใหญ่
นายมนัส  นิค า ครู คศ.2 บ้านกนัเตรียง
นายทรงศักด์ิ จนัทบุรี ครู คศ.3 บ้านโดนโอก



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 น.ส.สุกญัญา ดวงรัตน์ - วาณิชยน์ุกลู
2 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 นางศิริวิภา  ถกึสกลุ ครู บ้านกระโดนค้อ

นางสาวพจนีย ์   มีเจริญ ครู คศ.2 บ้านแสลงพันธ์
นางลัดดารัตน์  ค าชาย ครู วัดทักษิณวารี
นางกนัต์หทัย  เกษมศรี ณ อยธุยา ครู คศ.2 รุ่งรัฐวิทยา
นางวริศรา  ทองแม้น ครู คศ.3 บ้านสว่างโนนแดง
นางอรุณี  วิชาเกวียน ครู คศ.๓ บ้นขมิน้(เรืองราษฎร์รังสรรค์)

3 การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 นางอไุรวรรณ  สิงจานุสงค์ ครู บ้านตะเคียนกยูวิทยา
4 การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 นางวิยะดา สุยคง ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ
7 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 นางจริวรรณ   บุญจงู ครู  คศ.3 ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
8 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 นางวิลาวัณย ์ ประวาสุข ครู บ้านส าโรง - โคกเพชร

นางกณิษฐา   แสงเพ็ชร ครู คศ.1 บ้านภูดินหนองตะครอง
นางนงนุช จติหาญ ครู คศ.4 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
นางภัทราภา ก าจดัภัย ครูผู้ชว่ย บ้านทุง่รูง

5 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6  นางสุนันท ดีพูน ครู คศ.3 ไตรมิตรวิทยาสรรค์
6 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 นางวีรนาท  ศาลางาม ครู คศ.๒ หนองเหล็กเบญจวิทยา

น.ส.ธันยาภรณ์ รัฐสมุทร ครู คศ.๒ อนุบาลสุรินทร์
นายสุรศักด์ิ  ศิริเวช พนักงานราชการ บ้านชา่งปี่
นางสุพัตรา เจริญศิริ ครู คศ.๓ บ้านโคกส าโรง
นางสาวสายฝน  กล่ินศรีสุข ครู บ้านโชกเหนือ
นางอญัชลี    สิทธิภาพ ครู คศ.2 บ้านตะตึงไถง

9 การแขง่ขนัการแสดงตลก ป.1-ม.3 นายกติติศักด์ิ แสนกล้า ครู คศ.2 บ้านปอยเดิน(อนิทรศึกษา)
10 การแขง่ขนัมายากล ป.1-ม.3 นางปิยวรรณ โอษฐงาม ครู คศ.3 บ้านพันษี

นางวรัชยา เจอืจนัทร ครู คศ.3 บ้านอาแวะ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1
ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (นาฏศิลป์ )

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นายณภัทร  บุติมาลย์ ครู คศ.๓ บ้านศรีราชา
นายชนณ์ธนัชฎ์ โคตรพันธ์ ครู คศ.2 บ้านขยอง
นายประสิทธิ์  โองอนิทร์ ครู คศ.3 บ้านกระโดนค้อฯ
นายสมคิด หมายชนะ ครู คศ.๓ บ้านหนองกวั

จ านวนกรรมการตดัสนิ 28



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนักจิกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 นายสุชนิ  คุ้มศิริ ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
2 การแขง่ขนักจิกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 นายบุรีขนัธ์  กองแกว้ ครู คศ.3 บ้านตะคร้อ

นางพัชนีพร  หอมเนียม ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
นายพยงุศักด์ิ เพราะทอง คศ.3 โรงเรียนบ้านอมรินทราวารี
นายอนุพร  พรสีมา คศ.1 ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)

3 กจิกรรมนักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 นายสมศักด์ิ เครือสุวรรณ ครู คศ.3 บ้านอนันต์ (ชศูรีราษฎร์สามัคคี)
นายเฉลิมศักด์ิ  สาสังข์ ครู บ้านโนนสวรรค์
นายธนาวี   แสนดี ครู คศ.3 บ้านตากกู
นายธวัชชยั ค าสุมาลี ครู คศ.2 บ้านสวาย

4 การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 นางณัฐนันทน์  พลสระคู ครู คศ.๓ บ้านหนองดุม
นางสาวนุชลดา เผ่าพันธุ์ - วาณิชยน์ุกลู
นางสาวนิตยา  ต้ังจงึเจริญ ครู คศ.๓ บ้านประทุนอายอง
นางสาวดุจฤทัย    สายแกว้ ครู บ้านเล้าขา้ว

4 การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 นางสมพร  เทียนทอง ครู วัดทักษิณวารี
นางสาวทัศนียพ์ร เป็งทอง ครู คศ.3 บ้านใหม่
นายสร้อยทิพย ์ ทองหล่อ ครู คศ.3 บ้านกระแสร์อดุมท่าโคราช
นางสาวอษัฎาพร  ลาสนาม ครู บ้านจงัเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)

5 การประกวดยวุบรรณารักษ์ส่งเสริมการอา่น ป.4-ป.6 นางรัชดา    มุมทอง ครู คศ.3 บ้านสดอ
5 การประกวดยวุบรรณารักษ์ส่งเสริมการอา่น ม.1-ม.3 นางศิริพร ยางสามัญ ครู คศ.1 บ้านปอยเดิน(อนิทรศึกษา)

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นางเบญจวรรณ เปร้ียงกระโทก ครู คศ.๓ บ้านขอนแกน่
นางโชติกา ดีเกดิ ครู คศ.2 บ้านอ าปึลฯ
นางบุปผา  แกว้ใส ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง
นางปานทิพย ์เพ็ญสุริยา ครู คศ.2 บ้านองักญั-โคกบรรเลง

1 การผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 นายสัมพันธ์ เรืองสนาม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพิศาล    พงศ์พิพัฒน์         ครู คศ.3         โรงเรียนขามศึกษาคาร
นางสาวณัชชา ประทีปธนากร   คศ.3 โรงเรียนราชวิถี
นายปิยะวงษ์ หมายดี      คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองกวั
นายประศรี ว่องไว  คศ.3 โรงเรียนบ้านทวารไพร
นางส ารวล ประดับศรี คศ.3  โรงเรียนบ้านขมิน้
นายสุพิศ ศาลา    ครู คศ.3 โรงเรียนหนองโตง

2 การใชเ้ขม็ทิศ คาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 นายวสันต์ จกุหอม ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวิทย ์คงเกตุ  คศ.3  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
นายอดิศรา เรืองสนาม คศ.3 โรงเรียนบ้านอาแวะ
นายณัฐปคัลภ์ เอก้ณัหา คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน
นายนิรันดร์ สุขสวัสด์ิ คศ.3  โรงเรียนบ้านหนองฮะ
นายธนิต ญาตินิยม คศ.3 โรงเรียนบ้านตะเคียนกยูวิทยา
นางสาวธนพร สุดตลอด คศ.2 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง

3 การจดัการค่ายพักแรม ม.1-3 นายสมาน ทองปาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุเดช คงนุรัตน์ครู คศ.3  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกลู
นายสถาพร ศรีวรรณ คศ.3 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
นางชวนชม วิบูลยเ์พ็ง คศ.3 โรงเรียนบ้านกระดาน
นางรุจริา ข าชสูงฆ์     คศ.3 โรงเรียนบ้านทุง่นาค
นางสุภาวดี สมัครสมาน     คศ.3  โรงเรียนบ้านสดอ
นายพงศกร จนัทร์แจม่ คศ.3 โรงเรียนบ้านตรมไพร

จ านวนกรรมการตดัสนิ 44



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 นางสาวเพ็ญฉวี  พงศ์พิพัฒน์ ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง

นายอรรถกร  ศรีภา ครู เมืองสุรินทร์
นางอญัชลี  กล้วยทอง ครู บ้านโชกใต้
นายพิสิษฐ์  ฉมิมาลี ครู บ้านขะเนก

2 การแขง่ขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 นายสุชาติ  วรโพด ครู คศ.๒ บ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา
นายจารึก  สิงจานุสงค์ ครู บ้านตะเคียนกยูวิทยา
นายอดุมศักด์ิ กระแสโสม ครู โรงเรียนบ้านโดนออง
นางสาวสิตา  ดัชถยุาวัตร ครุ  คศ.2 ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
นางสาวจฬุาลักษณ์  บุตรสยาตรัส ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”

3 การแขง่ขนัการออกแบบส่ิงของ นายบัญญัติ   สายยศ ครู คศ.1 บ้านบึง(สนง.สลาก)
เคร่ืองใชด้้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 นายพิชญ์ ภูเขยีว ครูอตัราจา้ง สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

นายวัชระ ตรีศิลสัตย์ ครู บ้านตะกยุ (ค้ าคูณบ ารุง)
นายปณิธาน สุขเกษม ครู คศ.3 บ้านม่วง
นายอรุณ  อไุร ครู คศ.๓ สะโนวิทยา

4 การแขง่ขนัการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 นายพิเชษฐ พิศวง ครู บ้านโคกปราสาท
นายแสงจนัทร์  โถน้อย ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
นายสิทธิพงศ์  กบัแกว้ ครู คศ.2 บ้านทัพกระบือ
นางสาวลดาวัลย ์สานนท์ ครู บ้านตระเปียงเตีย
นายเผดิมเดช  พงศ์พิริยาภรณ์ ครู คศ.3 บ้านดงมัน

5 การแขง่ขนัการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 นายทนงศักด์ิ  จนัทร์แจม่ ครู คศ.2 บ้านยางเต้ีย
นายชาญชยั  สุขสมาน ครู คศ.๓ บ้านตากวน
ว่าทีร้่อยตรีพยงค์ สันทาลุนัย ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร
นายนิวัตร เกษแกว้ ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)
นางสาวอทุัยวรรณ  นอบน้อม ครู  คศ.2 บ้านม่วงทรัพยโ์กฎิ

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (คอมพิวเตอร์  )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
6 การแขง่ขนัการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 นายเรืองเดช  ภูบุญเต็ม ครู สุรินทรศึกษา

นางศุภลักษณ์   จนิดากลุ ครู คศ.1 บ้านแสรออ
นายสมศักด์ิ นาเหนือ ครู คศ.2 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
นางจติราพัชร สุขสงวน ครู คศ.3 บ้านจอมพระ
นายเสน่ห์  ธิราชรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

7 การแขง่ขนัการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 นายฐิติวัชร  พะวงษ์ ครู บ้านสังแก
นางสาวเกื้อกลู โสดา ครูจา้ง อนุบาลสุรินทร์
นายหัด  เนตรอดุมสุก ครู คศ.3 บ้านชา่งปี่
นางพิณณพัฒน์  อภิวัชรารัตน์ ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
นายจกัรพงษ์  สุดยิ่ง ครู อนุบาลล าดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)

8 การแขง่ขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 นายภราดร  บัวทอง ครู บ้านตระแสง
นายสุวรรณ  บุญเยี่ยม ครู คศ.3 หนองขามวิทยาคม
นายพลทัต  จงสุขกลาง ครู คศ.๒ บ้านดินแดง
นางสาวกญัญาภัค ชยัสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดงถาวร
นางเพียงเพ็ญ จงมัง่ค่ัง ครู โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น

9 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 นางสาวอรทัย  รุ่งเรือง ครู  คศ.1 บ้านโพธิ(์โพธิ์ศรีวิทยา)
นางสาวจนิตนา  ตินทอง ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน
นายกติติชยั   ค าวิไชย ครู คศ.3 บ้านสนวนนางแกว้
นางธัญญารัตน์ บริสุทธิ์ ครู คศ.3 ราชวิถ(ีประสาทราษฎร์บ ารุง)
นายเสถยีน พรมเวียง ครู คศ.3 บ้านปะนอยไถง

10 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 นางสมคิด ทองเถาว์ ครู คศ.3 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
นายวัตน์ชยั เติมกล้า ครู คศ.๒ หนองเหล็กเบญจวิทยา
นายเอกณรงค์ อนิแปลง ครู คศ.๒ บ้านจนัรม
นางสาวอษุณี  ชมุบุญ ครู คศ.2 บ้านหัวแรตนาโพธิ์
นางนงค์ลักษ์ ชบุสุวรรณ ครู คศ.3 บ้านประสิทธิ์ธน(ูปอเกยี-พลินอทุิศ 2)

11 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 นายเสริม  พิลาศรี ครู คศ.3 บ้านหนองคู
นางอมัพร  แผ่นทอง ครู คศ.2 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)
นางกอบกลุ  แปะทอง ครู คศ.3 บ้านระเวียง



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นายธารา   แสงเพ็ชร ครู คศ.1 บ้านภูดินหนองตะครอง
นายพีระวัฒน์  โพธารินทร์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

จ านวนกรรมการตดัสนิ 53



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัหุน่ยนต์อตัโนมัติ ป.1-ป.6 นายธง  ต่อยอด ครู คศ 4 บ้านส าโรงโคกเพชร 
2 การแขง่ขนัหุน่ยนต์อตัโนมัติ ม.1-ม.3 นางสาวอนงค์ศรี ทวีชาติ ครูอตัราจา้ง บ้านดู่
3 การแขง่ขนัหุน่ยนต์กึ่งอตัโนมัติ ป.1-ป.6 นายศตวรรษ  ดีขนั ครู บ้านกระโดนค้อฯ
4 การแขง่ขนัหุน่ยนต์กึ่งอตัโนมัติ ม.1-ม.3 นายพิสัย  พวงนาค ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์
5 การแขง่ขนัหุน่ยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 นายเสริมสิทธิ์ สนุกแสน ครู โรงเรียนบ้านอู่โลก
6 การแขง่ขนัหุน่ยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 นายเสริมศักด์ิ  ใจมัน่ ครู คศ.3 บ้านตระแสง
7 การประกวดโครงงานหุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ ป.1-ป.6 นางกชพรรณ  บุษบง ครู คศ.3 บ้านศรีตะวัน
8 การประกวดโครงงานหุน่ยนต์และระบบอตัโนมัติ ม.1-ม.3 นายวรพนธิ ์ วรธงไชย ครู คศ.3 โรงเรยีนเมอืงที

นางรังสรรค์   เผือกข า ครู คศ.3 บ้านสวาย
นายสมควร อรุณวรรธนะ ครู บ้านดู่
นายสรรเพชร  อนิทสุข ครู คศ.2 บ้านกระโดนค้อฯ
นายสันติวัฒน์ เหิมหัก ครู คศ.2 บ้านประสิทธิ์ธน(ูปอเกยี-พลินอทุิศ 2)
นายเรืองวิทย ์มัน่ยนื ครู บ้านกดุหวาย
นายมงคล   จนัทเขต คร คศ.2 บ้านบุญโลก
นายสมพัด  มาลีแกว้ ครู เทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" 
นางสาวพรรณทิพา แพทยม์ด ครูอตัราจา้ง บ้านขนวน
นางสาวปราณี  สมฤทธิ์ ครู คศ.1 บ้านกระโดนค้อฯ
นายพิชยะสิทธิ์  เขม็เพ็ชร ครู บ้านหนองกวั
นายสุรชยั  งามชื่น ครู คศ.3 บ้านจอมพระ

จ านวนกรรมการตดัสนิ 19

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20  พฤศจกิายน 2559  (หุน่ยนต ์ )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 นายวิโรจน์  สุริเทศ ครู บ้านกงุ
2 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใชจ้ากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 นายสกลุไทย ยางงาม ครู โรงเรียนบ้านโคกพระ

นายไพศาล  บุคจ าปา ครู คศ.3 ดู่อาราง
นายบุญเลิศ  บุญอดุม ครู คศ.2 บ้านแกน้อย
นางเกษา   ขาวงาม ครู คศ.3 บ้านตากแดด
นายทวีศิลป์ ฉนัท์ทอง ครู คศ.3 บ้านสวาย

3 การแขง่ขนัจกัสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 นางสาวอรุา  เล้าวาลิต ครู คศ.๒ หนองเหล็กเบญจวิทยา
4 การแขง่ขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 นางกาญจนา  ผิวผ่อง ครู คศ.3 บ้านแจรน

นางอสุ่าห์  ศรีพรหม ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง
นายสามล ทองดี ครู คศ.3 บ้านบุทม
นายจ าเริญ  หวังสม ครู บ้านจรวย

5 การแขง่ขนัประดิษฐ์พานพุม่สักการะ ป.4-ป.6 นางสมร  บุญเสริม ครู คศ.3 บ้านสว่างโนนแดง
นางนิทรา สมบัติพิทักษ์สุข ครู คศ.๓ บ้านดงเค็ง
นางสุวรรณี  ภคะวา ครู คศ.๓ บ้านจอมพระ 
นางครองขวัญ คงโนนกอก ครู โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)

6 การแขง่ขนัประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 นางจรินันท์  พิลาศรี ครู คศ.3 บ้านบึงขวาง
นางใจอารี  แกน่เพชร ครู บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)
นางนันทพร   แว่นแกว้ ครู คศ.3 บ้านแสรออ
นางพณีวรรณ ค าทอง ครู คศ.4 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
นางวนิดา โอษฐงาม ครู คศ.3 กนัจารยโ์คกขลาประชาสามัคคี

7 การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ป.4-ป.6 นางชลีุพร ส ารวมจติ ครู คศ.3 บ้านส าโรง(หลวงอดุมรักษ์)
นางทองวัน  จ าปี ครู คศ.๓ บ้านค้อ
น.ส.ผกามาศ แสนปล้ืม ครู คศ.๓ อนุบาลสุรินทร์

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (การงานอาชพี )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นายเสด็จ  กรวยทอง ครู คศ.3 บ้านขา่
นายสิงห์ทอง สุขสิน ครู คศ.2 บ้านแสลงพันธ์

8 การแขง่ขนัโครงงานอาชพี ม.1-ม.3 นางพันทิพา  คงวัน ครู คศ.3 อนุบาลล าดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)
นางอารีย ์ นภาคเวชน์ ครู คศ.3 บ้านตะบัล
นางจนัทร์เพ็ญ  ทองขอน ครู คศ.3 บ้านขะเนก
ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์ ครู คศ.๓ บ้านดงเค็ง

9 การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 นางจนัทร์เพ็ญ สวนงาม อตัราจา้ง โรงเรียนบ้านโคกพระ
นางสาวเสาวนีย ์เครือสุวรรณ ครู ตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)
นางขวัญ  ทองมาก ครู แสลงพันบุณเยงิ
นายประวิทย ์  จฑุาจนัทร์ ครู คศ.2 บ้านสามโค
นางกานดา เผ่าศิริ ครู คศ.1 บ้านโคกเมือง

10 การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 นายสาโรจน์ วงษ์ศรี ครู คศ. 2 บ้านกระดาน
 นายประมูล เศรษฐนันท์ ครู อนุบาลจอมพระ
นายจเร  ศรีโกตะเพชร ครู คศ.๑ บ้านดู่
นางพงษ์ทิพย ์นวนิล ครู คศ.3 บ้านคาบ
นายมงคล  ขาวงาม ครู คศ.3 บ้านประทุนอายอง

11 การแขง่ขนัแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 นางสาโรจน์ จนัทเขต ครู คศ.2 บ้านทะนงชยั
12 การแขง่ขนัแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 นางวิไล  สุขบท ครู คศ.3 วัดทักษิณวารี

นางบุปผกามาศ  ธนูศิลป์ ครูช านาญการพิเศษ บ้านโคกเพชร
นางกนกวรรณ  สานุสันต์ ครู คศ.2 บ้านกางของ
นางจริาทิพย ์วรโชติติยานนท์ ครู คศ.๓ บ้านกนัโจรง

13 การแขง่ขนัท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ป.4-ป.6 นางอรสา โล้กลูประกจิ ครู โรงเรียนบ้านส าโรงนาดี
14 การแขง่ขนัท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 นางถาวร  ตึเงิน ครู คศ.3 กาเจาะหนองไผ่

นางณัฏฐา  สามารถ ครู บ้านแกใหญ่
นางสาวธฤษวรรณ  ขาวสะอาด พนักงานราชการ บ้านโชค

15 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 นางจนัทร์จริา วิเศษพูน บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
16 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 นางกรรณิการ์ รัตนวงกต ครู คศ.3 บ้านกา้นเหลือง

นางสมหวัง ฉตัรด ารงสกลุ ครู คศ.3 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอทุิศวิทยา)



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
นางบุญเพ็ญ  ชยัภา ครู คศ.๓ บ้านหนองดุม
นางจนิดา สุทธิยานุช ครู คศ.2 บ้านระหาร

17 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 นางสมบูรณ์  มุมทอง ครู คศ.3 บ้านหนองผือโนนแคน
18 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 นางดาราวัลย ์ ชมชื่นดี ครู คศ.๓ เมืองสุรินทร์

นางส าอาง  เกดิพระ ครู คศ.3 บ้านใหม่
นางอภิรดี  มีสติ ครู คศ.1 บ้านอนันต์ (ชศูรีราษฎร์สามัคคี)

จ านวนกรรมการตดัสนิ 57



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การปัน้ดินน้ ามัน ปฐมวัย นางอรพินท์  สมใจชนะ ครู คศ.3 อนุบาลล าดวน(สุรพนิท์ราษฎร์นุสรณ์)

นางอรพินท์  เอกวงษา ครู คศ.3 บ้านไถงตรง
นางสาวคนึงนิจ  ชงิชนะ ครู คศ.2 อนุบาลศีขรภูมิ
นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์ ครู คศ.๓ บ้านเมืองลีง
นางณัฎฐณิชา  หม้อทอง ครู คศ.๓ บ้านขามศึกษาคาร

2 การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย  นางดวงแข ยางงาม ครู บ้านส าโรงนาดี
นางสาวพิมลรัตน์  คงนาค ครู  คศ.3 คาละแมะ
นางพรรณิกา  หายทุกข์ ครู คศ.3 บ้านส าโรง-โคกเพชร
นางสาวดารณี   มีแกว้ ครู คศ.1 บ้านแสรออ
นางสาวชมภู รักษ์คิด ครู คศ.3 เทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม"

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (ปฐมวยั )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 นางจรีาพร เนือ่งชมุพล ครู คศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
2 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 นางจ าเนียร จบัใจเหมาะ ครู คศ.๓ บ้านเสม็ด
3 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางกาญจนา แป้นแกว้ ครู คศ.3 บ้านกะลัน
4 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 นางฉวีวรรณ เจริญศิริ ครู คศ.๓ บ้านเมืองลีง
5 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 นางปิน่แกว้ ศรีวิเศษ ครู คศ.3 บ้านไพรษรส าโรง
6 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
8 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 นางสาวจติรประภา ดาคม ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
12 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางจนัที เบิกบาน ครูคศ.3 นารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)
13 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 นางทองเหลือ จอกทอง ครู คศ.3 บ้านท่าสว่าง
14 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์ ครู คศ.2 บ้านอ าปึลสนวน
15 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 นางอ าภา หม้อทอง ครู คศ.3 ปะนอยไถง
16 การแขง่ขนัการจดัท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 นางสาวประทุมวัลย ์ขยนัดี ครูคศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
17 การแขง่ขนัการจดัท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม .1-ม.3 นางกญัญาภัค โฉมงาม ครู คศ.3 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)

นางสมพร คงสมาน ครู คศ.3 บ้านกา้นเหลือง
นางบังอร ปุริโส ครัู คศ.3 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม
นางบุญเล้ียง ภายโต ครู คศ.๓ บ้านกระออม

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20  พฤศจกิายน 2559  (เรียนมร่วมภาษาไทย  )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ป.1-ป.6 นางสาวกาญจนา ประสาทนอก ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
2 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 น.ส.จ าเนียร บุญประสิทธิ์ ครู คศ.1 อนุบาลสุรินทร์
3 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางจนัทรา ปฐมเสรี ครู คศ.3 เมืองสุรินทร์

นางเจติยา บุญเจริญ ครู คศ.1 วัดประสพ
นางบุญเล้ียง ภายโต ครู คศ.๓ บ้านกระออม

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน  2559  (สงัคม )

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดบั กิจกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ป.1-ป.6 นางสาวกหุลาบ  ตองอบ ครู คศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
2 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ ม.1-ม.3 นางไพฑูรย ์  ฉตัรพิทักษ์กลุ ครู คศ.3 อปุัชฌายพ์วนอทุิศ
3 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นายเสวียน จนัทร์สุข ครู คศ.3 บ้านกดุหวาย
4 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 นายสมชาย สายกระสุน ครู คศ,๓ บ้านชมุแสง
5 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 นางอรพรรณ ประดับสุข ครู คศ.3 บ้านสดอ
6 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
8 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

10 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 นายเจษฎาวุฒิ  ปทุมวิง ครูคศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
12 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 นายภูมิสิน การะเวก ครู คศ.3 บึงวิทยาคาร
13 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางไพลิน รัมยานนท์ ครู คศ.3 บ้านอาแวะ
14 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 นางภัชรินทร์ ขนัติมาตร์ ครู คศ.๒ บ้านสังแก
15 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 น.ส.กชกร  คงเร่งดี ครู คศ.๒ บ้านเทนมีย์
16 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
17 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
20 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21 การแขง่ขนัการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางสาวรัตติยา ทองเทียม ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

นางจฑุามาศ จติเจริญดี ครูคศ. 3 สะโนวิทยา
นางสาวจติมณี ฤชวีวิญญู ครู คศ.1 บ่อน้ าใส
นางสุกญัดา จ าปาดี ครู บ้านระเภาว์
นางวิภาถรณ์ ฮึกเหิม ครู คศ.3 บ้านพระปืด

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1
ระหวา่งวนัที ่19- 20  พฤศจกิายน 2559  (ศิลปะ )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน

ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน
1 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางศจรัีตน์  ง้าวทอง ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
2 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชายิ่ง ครูพีเ่ล้ียงเด็กพิการ บ้านโดนโอก

นางประคองศรี เผ่าเพ็ง ครู บ้านตรมไพร
นางจริานันท ผลเสาวภาคย์ ครู คศ.3 ไตรมิตรวิทยาสรรค์
นางวัชรี ท าทอง ครู คศ.๓ บ้านกระออม

3 การแขง่ขนัการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6นางสาวศศิธร ต้องถอืด ครูคศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
4 การแขง่ขนัการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6น.ส.ปุณยภา  เยน็เสมอ ครู คศ.๓ บ้านอ าปึลฯ

นางอมรรัตน์ กรวยทอง ครู คศ.2 บ้านประทุนอายอง
นายวิบูลยช์ยั ทองสูบ ครู คศ.3 บ้านแสลงพันธ์
นางสุธาทิพย ์จนัทเขต ครู บ้านอู่โลก

5 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวัสดุเหลือใช ้ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นายศุภเกยีรติ  วรสาร ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
6 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของใชจ้ากเศษวัสดุเหลือใช ้ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6นางผ่องศรี อาจยนิ ครู คศ.3 บ้านตระแบก

นายอภิชาติ ศรีวิเศษ ครู แงงกวง
นางดาวเรือง พลยางนอก ครู คศ.๓ บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา
นายสุนทร อุ่นทวี ครู อนุบาลล าดวน(สุรพนิท์ราษฎร์นุสรณ์)

7 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช ้ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6นางสาวสุชาดา  ฉกรรจศิ์ลป์ ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
8 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช ้ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6นายประมวลมิตร ใจดี ครู โรงเรียนบ้านหนองกระดาน

นายอมตะ โอษฐงาม ครู คศ.1
นางจริวดี สุขเอี่ยม ครู บ้านจกัจรูก
นางสาววิภาวี เทีย่งธรรม ครูคศ.2 บ้านหนองกบั

9 การแขง่ขนัการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางสาวสรัญญา  คีรีวรรณ์ ครู คศ.1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
นางสาวขนิษฐา สามลลักษณ์
 ครูพีเ่ล้ียงเด็กพิการ ราชวิถ(ีประสาทราษฎร์บ ารุง)
นางรัชฎาพร นวลงาม ครู บ้านทุง่ราม (รามรุ่งอรชยั)
นางศิรินทรทิพย มงคลรุงทรัพย ครู คศ.3 บ้านม่วง
นางนวรัตน์  วิวาสุขุ ครู คศ.๓ บ้านหนองดุม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1
ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (การงานอาชพี )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
11 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 นางสาวหทัยชนก  ปรุงพณิชย์ ครูผู้ชว่ย ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
12 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 นางกนกอร ยิ่งได้ชม ครู คศ.1 บ้านเทนมีย์
13 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 นายสวัสด์ิ ฤกษ์ดี ครู คศ.3 บ้านไพรษรส าโรง
14 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 นางสาวจฑุาภรณ์ หาสุข ครู บ้านองักญั-โคกบรรเลง
15 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางจฑุามาศ บ ารุงพงศานนท์ ครูคศ.3 บ้านท่าสว่าง
16 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
17 การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางสาวสุวัชร พันธิบุญ ครู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
18 การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 นางสาววิลันดา  พันธ์สน ครู บ้านรัตนะ

นางสาวลัดดา แสวงสุข ครู บ้านสมบูรณ์
นายมังกร พิมพ์พอก ครู  คศ.๓ บ้านผางอดุมสมบูรณ์วิทยา
นางวิไลวรรณ พินิจพล ครูคศ.3 ตะเคียนกยูวิทยา

แนบท้ายค าสัง่ที ่๗๕๙ /๒๕๕๙   คณะกรรมการตดัสนิทักษะทางวชิาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที ่66 ระดบัเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุินทร์ เขต 1

ระหวา่งวนัที ่19- 20 พฤศจกิายน 2559  (ศิลปหัตถกรรม )



ที ่ กจิกรรม ชื่อ สกลุ ต าแหน่ง โรงเรียน
ล าดับ กจิกรรม ชือ่ สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน

1 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวโปงลาง ป.1-ป.6 นายวีระพงษ์  มูลศิริ ผอ.โรงเรียน บ้านชมุแสง
2 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวโปงลาง ม.1-ม.3 นายทวี  ไตรล้ า ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
3 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวโหวด ป.1-ป.6 นายโกสินทร์  ตระการผล ตรู คศ.3 บ้านอาแวะ
4 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวโหวด ม.1-ม.3 นายศุภศิลป์ สายบุตร ครู โรงเรียนบ้านโดนออง
5 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวพิณ ป.1-ป.6 นายประดิษฐ์  กชุโร ครู คศ.3 อนุบาลสุรินทร์
6 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวพิณ ม.1-ม.3 นายบานนา  ยอดงาม พนักงานราชการ หนองโตง“สุรวิทยาคม”
7 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวแคน ป.1-ป.6 นายสมชาย สายกระสุน ครู คศ,๓ บ้านชมุแสง
8 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมือง เด่ียวแคน ม.1-ม.3 นายสุรินทร์ ศรีหจนัทร์ ครู หนองโตง“สุรวิทยาคม”
9 การแขง่ขนัวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 นายชม  พิมะเสน ครู อนุบาลจอมพระ

10 การแขง่ขนัวงดนตรีพืน้เมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 นายทนงศักด์ิ  หงส์อนิทร์ ครู ไตรมิตรวิทยาสรรค์
นายวิทวัส  สายบุตร ครู ทวีคามวิทยา


