บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบการสมัครแข่งขันและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่

รายชื่อศูนย์การแข่งขันฯ

1 ศูนย์แข่งขันโคกก่อหนองโน
2 ศูนย์แข่งขันดอนหว่านบัวค้อ
3 ศูนย์แข่งขันเขวา
4 ศูนย์แข่งขันเกิ้งลาดพัฒนา
5 ศูนย์แข่งขันแวงน่าง
6 ศูนย์แข่งขันท่าสองคอนแก่งเลิงจาน
7 ศูนย์แข่งขันมิ่งเมือง
8 ศูนย์แข่งขันเมืองท่า
9 ศูนย์แข่งขันมะค่าไส้จ่อ
10 ศูนย์แข่งขันเขวาใหญ่ขามเรียง
11 ศูนย์แข่งขันนาสีนวน
12 ศูนย์แข่งขันแกด้าวังแสง
13 ศูนย์แข่งขันมิตรภาพ
14 ศูนย์แข่งขันหนองสิมวังไชยวังใหม่
15 ศูนย์แข่งขันราษีระบือ
16 ศูนย์แข่งขันบรบือบ่อใหญ่หนองโก

อาเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
แกด้า
แกด้า
บรบือ
บรบือ
บรบือ

ผู้รับผิดชอบศูนย์แข่งขัน

หมายเหตุ

นายนพดล อุบลเลิศ

ครู คศ. 3 /ร.ร.บ้านโคกก่อ ฯ

นางสาวชญาดา โคราช

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านโคกก่อ ฯ

นายรณยุทธ หาญประชุม

ครูธุรการ/รร.บ้านหนองคูณน้้าจั้น

นางสาววิรงรอง ประยงค์

ครูธุรการ/รร.บ้านโคกบัวค้อ

นางศิริลักษณ์ สรรพอ้าไพ

ครู คศ. 3/ร.ร.บ้านโดท่างาม

นางณัฐชรินทร์ ช่อประพันธ์

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านหมี่เหล่าน้อย

นางดวงใจ อุตรินทร์

ครู คศ. 3 /รร.ท่าปะทาย

นายพงศธัช ขันธะมูล

ครูธุรการ / ร.ร.เลิงบ่อ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริบตั ิ

ครูธุรการ/ ร.ร.บ้านดงน้อย

นางสาวศุภลักษณ์ อุทาหงษ์

ครูธุรการ / ร.ร.หนองแวง

นางสาวพีชยา พาณิชย์

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านหินลาด

นางวรินทร์ทพิ ย์ คุณาพัฒน์

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านดอนตูมดอนโด

นางจิตรา ศรีสารคาม

ครู คศ.2 /รร.บ้านน้้าเที่ยงดอนอิจันทร์

นางสาวเพิ่มพร พลศิริ

ครู คศ. 3/รร.ชุมชนบ้านลาด

นายภูดล กุลอุปฮาด

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านคันธาร์

นางพนิตา มูลมณี

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านหัวขัว

นางสาวนริสรา เขียวข้า

ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนบ้านมะค่า

นางสาวกมลพร แสนพิพธิ

ครูธุรการ/บ้านโนนตาลกุดเวียนฯ

นายวรพจน์ นามแก้ว

ผอ.รร.บ้านส้มโอง

นางศิริกมล นันทะภา

ครู คศ. 3/รร.บ้านมะกอก

นายวีระชัย กานุมาร

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านทัน

นางสาวศศิกานต์ ไชยลิ้นฟ้า

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านหนองอุ่ม

นายวิเชียร ชาก้านัน

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

นางกาญจนาวรรณ ลามะให

ครู คศ. 3 /ร.ร.บ้านวังแสง

นายวีรศักดิ์ พลขันธ์

ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนมิตรภาพ

นางสาววิภารัตน์ แก้วไพฑูรย์

ครูธุรการ/รร.บ้านโสกแดง

นายกิตติศกั ดิ์ อันอาน

ผอ.โรงเรียนบ้านโนนทอง

นางพานทอง ไพลิน

ครู คศ. 3/บ้านหนองสิม

นายสมชาย รอดสุโข

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านโนนราษี

นางสุภา ขอดี

ครูธุรการ/ร.ร.บ้านห้วยทราย

นางสาวนราลีภรณ์ อภัยกาวีวงค์ศา ครูธุรการ/ร.ร.บ้านเปลือยหนองตูบ
นางสาวชาลีนี ภูพนั นา

ครูธุรการ/ร.ร.ชุมชนบ้านดงเค็ง

ที่

รายชื่อศูนย์การแข่งขันฯ

17 ศูนย์แข่งขันหนองจิกก้าพี้
18 ศูนย์แข่งขันโนนแดงหนองคูขาด
19 ศูนย์แข่งขันลุ่มน้้าเสียว
20 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
21 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
22 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
23 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลกิตยิ า

อาเภอ
บรบือ
บรบือ
บรบือ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

24 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สาธิต ม.ราชภัฎมหาสารคาม(ประถม)
เมือง
25 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.สาธิต ม.มหาสารคาม (ประถม) เมือง

ผู้รับผิดชอบศูนย์แข่งขัน

หมายเหตุ

นายสมชาย ดวงปัญญา

ครู คศ. 3/ร.ร.บ้านหนองจิก

นายสรศักดิ์ เจริญสิทธิ์

ครูธุรการ /ร.ร.บ้านหนองจิก

นายนิคม เทียงปา

ครู คศ. 3/ร.ร.บ้านหัวหนอง

นางสาววิลาวัลย์ วิโค

ครูธุรการ /ร.ร.บ้านดอนพยอม

นางสาวนวพร จักรนารายณ์

ครู คศ. 1/รร.บ้านหนองแวงหนองตุ

นายอดิเทพ พงพันนา

ครูธุรการ/รร.บ้านหนองแวงหนองตุ

นายบุญมาก ปะตังถาโต

ครู คศ. 3 /หลักเมืองมหาสารคาม

นางนวรัตน์ อรรคแสง

ครู คศ. 3 /หลักเมืองมหาสารคาม

นางยุภาวดี ค้าบุญเรือง

ครู คศ. 3 / ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

นางเรวดี ภูถาวร

ครู คศ. 3 / ร.ร.อนุบาลมหาสารคาม

นางสาวยุวดา หาญค้าภา

โทร. 089-1874601

นางสาวณิชรัตน์ แสงลี

โทร. 090-0264346

นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญอินทร์

ครู

นางสาวอัญชลีพร สงกะศิริ

ครู

นายอภิวัฒน์ บุญโสม

โทร. 063-9397982

นางสุกฤตา พรมบุญเรือง

โทร. 081-7499716

นางชลดา พรศรีสุราช

โทร. 093-4652523

นางสาวสาธิตา สารธะวงศ์
26 ศูนย์แข่งขัน ร.ร.ในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
เมือง
27 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือผดุงราษฎร์บรบื
) อ
28 ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย

กันทรวิชัย

29 ศูนย์แข่งขันกลุ่มโรงเรียนเอกชน 10 โรง(รร.พัฒนศึเมืกอษา)
ง

นางสาวอัญชลี ดงเรืองศรี

ศึกษานิเทศก์

นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์

ศึกษานิเทศก์ โทร.081-7295311

นางสาวหยกศญา โคตรอาสา

ครู คศ. 3/รร.บ้านบรบือ

นายอนุรัฐ หารัญดา

ครูธุรการ/รร.บ้านบรบือ

นายสุรชัย กันทรพิทกั ษ์

ครู คศ.3/รร.อนุบาลกันทรวิชัย

นางสาวปทุมนภา ไชยสิงห์

ครู คศ.1/รร.อนุบาลกันทรวิชัย

นางสาวนิยมวลี จรทะผา

ครู รร.พัฒนศึกษา

นางสาวกานต์พชิ ชา ขานหยู

ครู รร.พัฒนศึกษา

