
ที่ รายชื่อศูนยก์ารแขง่ขนัฯ อ าเภอ ผู้รับผิดชอบศูนยแ์ขง่ขนั หมายเหตุ

1 ศูนย์แข่งขันโคกกอ่หนองโน เมอืง นายนพดล  อบุลเลิศ ครู คศ. 3 /ร.ร.บา้นโคกกอ่  ฯ

นางสาวชญาดา   โคราช ครูธุรการ/ร.ร.บา้นโคกกอ่  ฯ

2 ศูนย์แข่งขันดอนหว่านบวัค้อ เมอืง นายรณยุทธ  หาญประชุม ครูธุรการ/รร.บา้นหนองคูณน้้าจั้น

นางสาววิรงรอง  ประยงค์ ครูธุรการ/รร.บา้นโคกบวัค้อ

3 ศูนย์แข่งขันเขวา เมอืง นางศิริลักษณ์  สรรพอ้าไพ ครู คศ. 3/ร.ร.บา้นโดทา่งาม

นางณัฐชรินทร์  ช่อประพนัธ์ ครูธุรการ/ร.ร.บา้นหมี่เหล่านอ้ย 

4 ศูนย์แข่งขันเกิ้งลาดพฒันา เมอืง นางดวงใจ   อตุรินทร์ ครู  คศ. 3 /รร.ทา่ปะทาย

นายพงศธัช   ขันธะมลู ครูธุรการ / ร.ร.เลิงบอ่

5 ศูนย์แข่งขันแวงนา่ง เมอืง นางสาวภทัรานษิฐ์  ศิริบติั ครูธุรการ/ ร.ร.บา้นดงนอ้ย

นางสาวศุภลักษณ์   อทุาหงษ์ ครูธุรการ / ร.ร.หนองแวง

6 ศูนย์แข่งขันทา่สองคอนแกง่เลิงจาน เมอืง นางสาวพชียา   พาณิชย์ ครูธุรการ/ร.ร.บา้นหนิลาด

นางวรินทร์ทพิย์   คุณาพฒัน์ ครูธุรการ/ร.ร.บา้นดอนตูมดอนโด

7 ศูนย์แข่งขันมิ่งเมอืง กนัทรวิชัย นางจิตรา  ศรีสารคาม ครู คศ.2 /รร.บา้นน้้าเที่ยงดอนอจิันทร์

นางสาวเพิ่มพร  พลศิริ ครู คศ. 3/รร.ชุมชนบา้นลาด

8 ศูนย์แข่งขันเมอืงทา่ กนัทรวิชัย นายภดูล  กลุอปุฮาด ครูธุรการ/ร.ร.บา้นคันธาร์

นางพนติา  มลูมณี ครูธุรการ/ร.ร.บา้นหวัขัว

9 ศูนย์แข่งขันมะค่าไส้จ่อ กนัทรวิชัย นางสาวนริสรา  เขียวข้า ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนบา้นมะค่า

นางสาวกมลพร  แสนพพิธิ ครูธุรการ/บา้นโนนตาลกดุเวียนฯ

10 ศูนย์แข่งขันเขวาใหญ่ขามเรียง กนัทรวิชัย นายวรพจน ์ นามแกว้ ผอ.รร.บา้นส้มโอง

นางศิริกมล  นนัทะภา ครู คศ. 3/รร.บา้นมะกอก

11 ศูนย์แข่งขันนาสีนวน กนัทรวิชัย นายวีระชัย   กานมุาร ครูธุรการ/ร.ร.บา้นทนั

นางสาวศศิกานต์   ไชยล้ินฟา้ ครูธุรการ/ร.ร.บา้นหนองอุ่ม

12 ศูนย์แข่งขันแกด้าวังแสง แกด้า นายวิเชียร  ชาก้านนั ผอ.โรงเรียนบา้นหนองเจริญ

นางกาญจนาวรรณ  ลามะให ครู คศ. 3 /ร.ร.บา้นวังแสง

13 ศูนย์แข่งขันมติรภาพ แกด้า นายวีรศักด์ิ    พลขันธ์ ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนมติรภาพ

นางสาววิภารัตน ์ แกว้ไพฑูรย์ ครูธุรการ/รร.บา้นโสกแดง

14 ศูนย์แข่งขันหนองสิมวังไชยวังใหม่ บรบอื นายกติติศักด์ิ  อนัอาน ผอ.โรงเรียนบา้นโนนทอง

นางพานทอง  ไพลิน ครู คศ. 3/บา้นหนองสิม

15 ศูนย์แข่งขันราษรีะบอื บรบอื นายสมชาย  รอดสุโข ครูธุรการ/ร.ร.บา้นโนนราษี

นางสุภา   ขอดี ครูธุรการ/ร.ร.บา้นหว้ยทราย

16 ศูนย์แข่งขันบรบอืบอ่ใหญ่หนองโก บรบอื นางสาวนราลีภรณ์  อภยักาวีวงค์ศา ครูธุรการ/ร.ร.บา้นเปลือยหนองตูบ

 นางสาวชาลีน ี ภพูนันา ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนบา้นดงเค็ง

บญัชรีายชื่อผู้รับผิดชอบการสมคัรแขง่ขนัและรายงานผลการแขง่ขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปกีารศึกษา 2559

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
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17 ศูนย์แข่งขันหนองจิกก้าพี้ บรบอื นายสมชาย   ดวงปญัญา ครู คศ. 3/ร.ร.บา้นหนองจิก

นายสรศักด์ิ  เจริญสิทธิ์ ครูธุรการ /ร.ร.บา้นหนองจิก

18 ศูนย์แข่งขันโนนแดงหนองคูขาด บรบอื นายนคิม   เทยีงปา ครู คศ. 3/ร.ร.บา้นหวัหนอง

นางสาววิลาวัลย์   วิโค ครูธุรการ  /ร.ร.บา้นดอนพยอม

19 ศูนย์แข่งขันลุ่มน้้าเสียว บรบอื นางสาวนวพร  จักรนารายณ์ ครู คศ. 1/รร.บา้นหนองแวงหนองตุ

นายอดิเทพ  พงพนันา ครูธุรการ/รร.บา้นหนองแวงหนองตุ

20 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหลักเมอืงมหาสารคาม เมอืง  นายบญุมาก  ปะตังถาโต ครู คศ. 3  /หลักเมอืงมหาสารคาม

 นางนวรัตน ์ อรรคแสง ครู คศ. 3  /หลักเมอืงมหาสารคาม

21 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม เมอืง นางยุภาวดี   ค้าบญุเรือง ครู คศ. 3 / ร.ร.อนบุาลมหาสารคาม

นางเรวดี ภถูาวร ครู คศ. 3 / ร.ร.อนบุาลมหาสารคาม

22 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนพระกมุารมหาสารคาม เมอืง นางสาวยุวดา   หาญค้าภา โทร. 089-1874601

นางสาวณิชรัตน ์ แสงลี โทร. 090-0264346

23 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนบุาลกติิยา เมอืง นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญอนิทร์ ครู

นางสาวอญัชลีพร  สงกะศิริ ครู

24 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สาธิต ม.ราชภฎัมหาสารคาม(ประถม) เมอืง นายอภวิัฒน ์ บญุโสม โทร. 063-9397982

นางสุกฤตา  พรมบญุเรือง โทร. 081-7499716

25 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ประถม) เมอืง นางชลดา  พรศรีสุราช โทร. 093-4652523

นางสาวสาธิตา  สารธะวงศ์  

26 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.ในสังกดัเทศบาลเมอืงมหาสารคามเมอืง นางสาวอญัชลี  ดงเรืองศรี ศึกษานเิทศก์

นายจักรพนัธ์  เศษสรรพ์ ศึกษานเิทศก ์โทร.081-7295311

27 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบา้นบรบอื(บรบอืผดุงราษฎร์)บรบอื นางสาวหยกศญา  โคตรอาสา ครู คศ. 3/รร.บา้นบรบอื

นายอนรัุฐ  หารัญดา ครูธุรการ/รร.บา้นบรบอื

28 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนบุาลกนัทรวิชัย กนัทรวิชัย นายสุรชัย  กนัทรพทิกัษ์ ครู คศ.3/รร.อนบุาลกนัทรวิชัย

นางสาวปทมุนภา  ไชยสิงห์ ครู คศ.1/รร.อนบุาลกนัทรวิชัย

29 ศูนย์แข่งขันกลุ่มโรงเรียนเอกชน 10 โรง(รร.พฒันศึกษา)เมอืง นางสาวนยิมวลี  จรทะผา ครู รร.พฒันศึกษา

นางสาวกานต์พชิชา  ขานหยู ครู รร.พฒันศึกษา


