


 

ค าส่ังส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
ที ่525  / 2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559  
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

************************************** 
  ตามท่ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ก าหนดจดัการประกวดแข่งขนั
กิจกรรมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66  ปีการศึกษา  2559  ระหวา่งวนัท่ี 5 - 7 ตุลาคม 2559  ณ อ าเภอ 
ภูเวยีง จงัหวดัขอนแก่น โดยใชส้ถานท่ีส าหรับจดัการแข่งขนั ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง โรงเรียนบา้นนา
ชุมแสง โรงเรียนบ้านสงเปือย โรงเรียนบ้านหนองนาค าประชานุเคราะห์ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา โรงเรียน
บา้นเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลภูเวียง โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม และโรงเรียนวงกต
วทิยาคม นั้น  
  เพื่อให้การจดัการประกวดแข่งขนักิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 66  ปีการศึกษา  
2559  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการประกวด
แข่งขนักิจกรรมงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน คร้ังท่ี 66  ปีการศึกษา  2559  ตามบญัชีรายช่ือแนบทา้ยค าสั่งน้ี       
โดยใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเอาใจใส่ ยึดกฎเกณฑ์และแนวด าเนินการตามท่ี
ก าหนดอย่างเคร่งครัด และด าเนินงานทุกบริบทให้เป็นท่ียอมรับ เช่ือมัน่ เช่ือถือ เท่ียงตรง โปร่งใส สะทอ้น
ศกัยภาพ ทกัษะ ความรู้ความสามารถของผูเ้ขา้แข่งขนัอยา่งแทจ้ริง 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่วนัท่ี  30   กนัยายน   พ.ศ. 2559   เป็นตน้ไป 

สั่ง ณ วนัท่ี  30  กนัยายน   พ.ศ. 2559    
 

     
      
 
           (นายณฤทธ์ิ  วเิศษศกัด์ิ) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 



ตารางก าหนดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตัดสิน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
วนัที ่3 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาก้านเหลอืง 

 

ท่ี หมวดหมู่ จ านวนกิจกรรม กรรมการ (คน) เขา้ร่วมประชุม เวลา 
1 ภาษาไทย 16 80 ภาคเชา้ 80.30 น. 
2 คณิตศาสตร์ 12 60 ภาคเชา้ 80.30 น. 
3 วทิยาศาสตร์ 15 75 ภาคเชา้ 80.30 น. 
4 สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 18 90 ภาคเชา้ 80.30 น. 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 20 ภาคเชา้ 80.30 น. 
6 ศิลปะ-ทศันศิลป์ 15 75 ภาคเชา้ 80.30 น. 
7 ศิลปะ-ดนตรี 50 250 ภาคเชา้ 80.30 น. 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 50 ภาคบ่าย 13.00 
9 ภาษาต่างประเทศ 5 25 ภาคบ่าย 13.00 
10 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 10 50 ภาคบ่าย 13.00 
11 คอมพิวเตอร์ 12 60 ภาคบ่าย 13.00 
12 หุ่นยนต ์ 8 40 ภาคบ่าย 13.00 
13 การงานอาชีพ 18 90 ภาคบ่าย 13.00 
14 ปฐมวยั 2 10 ภาคบ่าย 13.00 
15 เรียนร่วม-ภาษาไทย 17 85 ภาคบ่าย 13.00 
16 เรียนร่วม-ศิลปะ 21 105 ภาคบ่าย 13.00 
17 เ รียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 
3 15 ภาคบ่าย 13.00 

18 เ รี ย น ร่ ว ม -ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลย ี

18 90 ภาคบ่าย 13.00 

19 ศิลปวฒันธรรมอีสาน 10 50  13.00 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สพป.ขอนแก่น เขต 5 



1. หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 30

1 นายชยัยทุธ  คุณทะวงษ์ ผอ.รร. บา้นกุดฉิมพิทยาคาร ประธานกรรมการ

2 นางจริยา  กมลคุณากร ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

3 นางรัญจวน  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

4 น.ส.สมพร หลา้ค  าภา ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ

5 นางอญัชุลี  แกว้แสงใส ครู คศ.3 บา้นหนองกุงธนสารโศภน กรรมการและเลขานุการ
2 31

1 นายอาวธุ  นมสัศิลา ผอ.รร. บา้นนาเปือย ประธานกรรมการ

2 นางพรรณี พฒันาวรานุวงศ์ ครู บา้นนาดี กรรมการ

3 นางฟารัณณี  ดีพรม ครู บา้นซ าจ  าปา กรรมการ

4 นางสายลม บุญสุข ครู บา้นทรัพยส์มบูรณ์ กรรมการ

5 นางสมเพชร  มูลหา ครู คศ.3 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
3 32

1 นายสิทธิโชค  ดีศรี ผอ.รร. บา้นร่องสมอ ประธานกรรมการ

2 นางมุกดา  โขนภูเขียว ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

3 นางอุทยัวลัย ์แตม้ศรี ครู บา้นศรีสุข กรรมการ

4 นางอนงคน์าฏ  ดวงเศษวงศ์ ครู คศ.3 บา้นเหมือดแอ่ภูเมง็ กรรมการ

5 นางยศลกัษณ์  หม่ืนวงค์ ครู คศ.3 โนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการและเลขานุการ
4 7

1 นายเอนก  ผาเขม็ ผอ.รร. บา้นภูมูลเบา้ ประธานกรรมการ

2 นางเปรมวดี  วนาพนัธพรกุล ครู คศ.3 ท่ากุญชร ภาษาไทย

3 นางจิตตรา  อยูดี่ ครู บา้นหวันาจระเขห้นองแปน กรรมการ

4 นางจีรภา  แฝงทรัพย์ ครู คศ.3 หนองกุงเซินหนองโนพฒันา กรรมการ

5 นางพเยาว ์แสนเทา้ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
5 8

1 นายบุญสุข  โสภาศรี ผอ.รร. บา้นหว้ยม่วง ประธานกรรมการ

2 นางอธิชา สอนลา ครู บา้นวงัสวาบ กรรมการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3

การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6

การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3

การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-ป.3

การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-ป.6



3 นางทองเพชร ธิตะเชียง ครู บา้นสะอาด กรรมการ

4 นางธนชัา  ไกรอนุพงษ์ ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางสกุลรัตน์ นามนอ้ย ครู คศ.3 บา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ
6 36

1 นายสุดิง  สาหลา้ ผอ.รร. บา้นโนนทอง ประธานกรรมการ

2 นางอรุณศรี ศรีบุรินท์ ครู บา้นยางค า กรรมการ

3 นางรัจนี ประเสริฐไทย ครู บา้นโคกกุงหินลาดโคกเจริญ กรรมการ

4 นายวิมานเมฆ สอนบวั ครู คศ.1 บา้นอ่างศิลา กรรมการ

5 น.ส.ยพิุน  ชินพลทราย ครู คศ.3 หนองกุงเซินหนองโนพฒันา กรรมการและเลขานุการ
7 37

1 นายธีระเชษฐ์  เปานาเรียง ผอ.รร. บา้นสระพงัข่า ประธานกรรมการ

2 น.ส.พชรพร  สีกองคาม ครู บา้นผาขาม กรรมการ

3 นางดวงมณี  ศรีวิคาร ครู คศ.3 บา้นโนนกระเดา กรรมการ

4 นางไกรสร  ศรีภูวงศ์ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

5 นางวงเดือน ภาสะเตมีย์ ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ
8 38

1 นายสมแพน  จ  าปาหวาย ผอ.รร. บา้นหวา้ ประธานกรรมการ

2 นางสมงาม  รอนยทุธ ครู หนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการ

3 นางรัชนก  ลากูล ครู บา้นแห่ประชานุเคราะห์ กรรมการ

4 นายสุจินดา  หณุสิงห์ ครู คศ.2 บา้นฟ้าเหล่ือม ภาษาไทย

5 นางราตรี  สร้อยสวสัด์ิ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
9 759

1 นายทินกร  จนัทร์เทพย์ ผอ.รร. บา้นฝางนอ้ย ประธานกรรมการ

2 น.ส.จารุวฒัน์  ศรีรักษา ครู บา้นโนนโก กรรมการ

3 นางนฤมล ระแวงวรรณ ครู บา้นศรีสุข กรรมการ

4 นางวิมลัลี  ค  านุ ครุ คศ.2 ท่าศาลาวิทยา กรรมการ

5 นางอรไท  ไพรทอง ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการและเลขานุการ
10 760

1 นายวิชยั  แสนยศบุญเรือง ผอ.รร. บา้นหว้ยอรุณหินลาด ประธานกรรมการ

2 น.ส.วรรณญา สินนา ครู บา้นหนองแวงภูเขา กรรมการ

3 นางนิรมล  สมตวั ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

4 นางสาวคมคาย หงส์ทอง ครู บา้นโนนสวา่งท่ากระบือ กรรมการ

การแข่งขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6

การแข่งขนัอ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3

การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6

การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-ม.3

การแข่งขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3



5 นางสุขุมาภรณ์  บุญสอน ครู คศ.3 หนองโพนนาหม่อ กรรมการและเลขานุการ
11 761

1 นายดิษยภทัร  ไชยพิเดช ผอ.รร. บา้นโนนทนัวิทยา ประธานกรรมการ

2 นางนฤมล จินาวลัย์ ครู บา้นท่าชา้ง กรรมการ

3 นางสุรีรัตน์ เคนจนัทร์ทา ครู บา้นหนองมก์หนองทุ่ม กรรมการ

4 นางละเอียด  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นโคกสูง กรรมการ

5 นางศรีนวล  เครือจนัทร์ ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ
12 762

1 นายสถิตย ์ อุดเมืองเพีย ผอ.รร. บา้นหนองเข่ือนชา้ง ประธานกรรมการ

2 นางศุภพิชญ ์จิตบุตร ครู บา้นหวันาจระเขห้นองแปน กรรมการ

3 นางสาลินี  ลีลา ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ

4 นางจินดา จนัทร์ทอง ครู บา้นโนนหวา้นไฟฯ กรรมการ

5 น.ส.เดือนเพญ็  นามหลา้ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
13 763

1 นายลือชยั  ส าราญ ผอ.รร. บา้นดอนหนัโนนหินแห่ ประธานกรรมการ

2 นางดวงจนัทร์  สมศรี ครู คศ.3 หนองหนามแท่ง กรรมการ

3 นางสาวเยาวลกัษณ์  คุม้บวั ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

4 นางกนกอร สุนทรส ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

5 นางพิรัก  ภู่พนัธ์สกุล ครู คศ.3 หนองกระบือวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
14 764

1 นายประยทุธ  ธรรมพล ผอ.รร. บา้นกุดเลา ประธานกรรมการ

2 นางหนูเตียน วรรณพนัธ์ ครู บา้นบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการ

3 นางสาวเอมอร  หงทพั ครู เต็กก่าดรุณธรรม กรรมการ

4 นายไพศาล  โชติกาญจน ครู คศ.3 กุดเข้หว้ยบงวทิยานุกูล กรรมการ

5 นางวนิดา  โชติศรี ครูคศ.3 บา้นฝางนอ้ย กรรมการและเลขานุการ
15 46

1 นายนฐัณรงค ์ พิริยะการ ผอ.รร. บา้นกุดกวา้ง ประธานกรรมการ

2 นางชุติมา  ทุมมี ครู คศ.3 บา้นโนนโก กรรมการ

3 น.ส.ประภาวดี ลิอินทร์ ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นางนิตศลาภรณ์  ถนอมถ่ิน ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

5 น.ส.นารี  ภูส าเภา ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

16 47

การแข่งขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3

การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (๔ บท) ป.4-ป.6

การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

การแข่งขนัปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ป.1-ป.3

การแข่งขนัปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ป.4-ป.6

การแข่งขนัปริศนาสร้างสรรคว์รรณคดีไทย ม.1-ม.3



1 นายพนทอง  ขาวสร้อย ผอ.รร. บา้นขนวนนคร ประธานกรรมการ
2 นางชุติมา  ทุมมี ครู คศ.3 บา้นโนนโก กรรมการ

3 นางเสาวนีย ์ บุตรโพธ์ิศรี ครู บา้นนาดี กรรมการ

4 นางวนิศรา สุทมาตย์ ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

5 นางสาวอรอุมา  ดอนกณัหา ครูผูช่้วย บา้นหนองกุงธนสารโศภน กรรมการและเลขานุการ



กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ



กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ



กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ



กรรมการและเลขานุการ



หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 122
1 นางพทัธยา ชนะพนัธ์ ผูอ้  านวยการ บา้นทุ่งชมพู ประธานกรรมการ
2 นางพรรธนะศรี  ชยับุตร  ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
3 นายพลวตัร ค  าภากุมภ์ ครู บา้นขมิ้นโนนหวันา กรรมการ
4 นางจิตราภรณ์  ดวงสุพรรณ์ ครู คศ.3 บา้นโนนส าราญ กรรมการ
5 นางสาวสุภาพร  อ้ึงชยัภูมิ ครู คศ.1 หนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ

2 123
1 นางสาวละคร เขียนชานาจ ผูอ้  านวยการ บา้นหว้ยข้ีหนูดอนเพ่ีมวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายทรงศกัด์ิ ตน้เกษ ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

3 นายมิตร  จกัรแกว้ ครู บา้นหนองหญา้ปลอ้งหนองหวา้ กรรมการ

4 นายประสิทธ์ิ  กมลคุณากร ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางสาวจุฑามาศ  ทิทึกทกัษ์ ครู คศ.1 บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

3 124
1 นายกิตติพงษ ์จวงโส ผูอ้  านวยการ บา้นหว้ยบง ประธานกรรมการ

2 นางกลัยา  มาคะเซ็น ครู คศ.1 บา้นขนวน กรรมการ

3 น.ส.สุมาลี จ่าเมืองฮาม ครู บา้นยางค า กรรมการ

4 นางจิตรลดัดา  ระพรหมมา ครู คศ.3 หนองกุงเซินหนองโนพฒันา กรรมการ

5 นางกฤษณา  ป้องเคน ครู คศ.3 กุดเขห้้วยบงวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการ
4 772

1 นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผูอ้  านวยการ บา้นหวา้ทอง ประธานกรรมการ

2 นายพธุจกัร  ตีกา ครู บา้นนาเพียง กรรมการ

3 นายประจกัษ ์ ค  ามุงคุณ ครู หนองแห้ววงัมนศึกษา กรรมการ

4 นายกนิษฐา โพนเพก็ ครู บา้นศรีสุข กรรมการ

5 นางจ าปรีญา  อุตรา ครู คศ.3 บา้นโนนทนัวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5 773

1 นายศุภรัตน์ บุญไตร ผูอ้  านวยการ ดินด าวงัชยัวิทยา ประธานกรรมการ

2 นางพรพรรณ  เหล่าสุขา ครู บา้นหนองบวัโนนเมือง กรรมการ

3 นายวสันยั  ลน้เหลือ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

4 น.ส.สายหยดุ ผุยนวล ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทาง

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3



5 นายสราวธุ  เสนาเล้ียง ครู คศ.3 บา้นหนองกุงธนสารโศภน กรรมการและเลขานุการ
6 774

1 นายทรงวฒิุ ทาระสา ผูอ้  านวยการ บา้นกุดดุกวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายจกัรพนัธ์  รัตนประทีปพร ครู เต็กก่าดรุณธรรม กรรมการ

3 นายลิขสิทธ์ิ ปะวนัจะ ครู คศ.3 บา้นอ่างศิลา กรรมการ

4 น.ส.กาญจนา  มูลเพีย ครู คศ.1 บา้นวงัยาว กรรมการ

5 นางอรทยั  จนัทลือชา ครู คศ.3 นาจานนาเจริญโนนทนั กรรมการและเลขานุการ
7 775

1 นายอุ่นทะยา ผาผง ผูอ้  านวยการ บา้นกุดแคนประชาสรรค์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวพิมลพรรณ  ยะโส ครู ครศ.๒ บา้นโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา กรรมการ

3 นายธีรศกัด์ิ  ทองดีบุตร ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

4 นางจรัสศรี  ทองมี ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

5 นายศรายทุธ  ดีนาง ครู บา้นหนองบวั กรรมการและเลขานุการ
8 129

1 สุรพงษ ์ พรมชมชา ผูอ้  านวยการ หนองทุ่มโนนสวรรค์ ประธานกรรมการ

2 นางสมพิตร  เพง็หาพนัธ์ ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

3 นายก าพล  ด าเนตร ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

4 นายชยัสุทธ์ิ  จิวาลกัษณ์ ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

5 น.ส.นิภาพร  ทินช่วย ครู บา้นนาง้ิว กรรมการและเลขานุการ
9 130

1 นายระลึก ราชาวงษ์ ผูอ้  านวยการ บา้นโคกกลางวิทยา ประธานกรรมการ

2 นางอรัญญา  ศรีเคน ครู คศ.3 บา้นหนองไฮ-วงัขอนยม กรรมการ

3 นายปฏิพทัธ์ิ  อ้ึงชยัภูมิ ครูผูช่้วย บา้นวงัยาว กรรมการ

4 วา่ท่ีร.ต.น าพล บุพพิ ครู บา้นท่าชา้ง กรรมการ

5 นายวิชิต  จุลวงษ์ ครู บา้นกง(ประชานุกูล) กรรมการและเลขานุการ
10 132

1 นายพนมไพร ปราบแกะ ผูอ้  านวยการ บา้นโคกสหกรณ์เทพรักษา ประธานกรรมการ

2 นางจุฬากร  ค  าล้ิม ครู บา้นผาขาม กรรมการ

3 นางสมศรี  อภยั ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

4 นางอมรา เหล่าคูณ ครู คศ.3 โนนสะอาดวิทยา กรรมการ

5 นางกองทรัพย ์วิทยา ครู หนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป

การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ป.4-ป.6

การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3



11 133

1 นายสุริยะ  ชิดทอง ผูอ้  านวยการ บา้นพระบาท ประธานกรรมการ

2 นายสมศกัด์ิ สายสอ ครู คศ.3 บา้นนาชุมแสง กรรมการ

3 นายพนมราชย ์ เสนาไชย ครู โนนงามศึกษา กรรมการ

4 นางอรชุลี    บุญพาเกิด ครู คศ.3 บา้นหนองไผ่นาดี กรรมการ

5 นายค าสนัต ์ มีทอง ครู บา้นหนองผือจ าเริญพฒันา กรรมการและเลขานุการ
12 134

1 นายพิสิฐธวฒัน์  กล่ินไธสงค์ ผูอ้  านวยการ บา้นหนองพลวง ประธานกรรมการ

2 นายวฒิุชยั วรครบุรี ครู คศ.3 บา้นหนองลุมพกุบุ่งแสง กรรมการ

3 นางลกัษณ์เสด็จ  ทองค า ครู คศ.3 กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นางสาวสุภาณี   มงัคูณ ครู บา้นกุดธาตุ กรรมการ

5 นางสุกญัญา ธรณิศราติพงษ์ ครู หนองหอยเทพเทวญั กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3



หมวดหมู่ : วทิยาศาสตร์

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 86

1 นายแสงดาว เชิดชู ผอ.รร. บา้นชุมแพ ประธานกรรมการ

2 นางเยน็ปรางค ์ ศรีธินนท์ ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

3 นางปณิดา  ทองศิริ ครู บา้นอาจสามารถ กรรมการ

4 นางกนกกาญจน์ ชาลีเอ่น ครู บา้นกุดธาตุ กรรมการ

5 นายค าบ่อ  ลากูล ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

2 85

1 นายสุปรีชา ถนอมเงิน รอง ผอ.ร.ร.หนองขามวิทยาคาร ประธานกรรมการ

2 นางอมรรัตน์  ทองมุล ครู โคกม่วงศึกษา กรรมการ

3 นางอภิญญา ซ่ือตระกูลพานิช ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมง กรรมการ

4 นางสมปอง จกัรโนวนั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5 นางเอมอร  ชูอินทร์ ครู นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

3 90

1 นายประสบโชค เหล่าคูณ ผอ.รร. ชุมชนชุมแพ ประธานกรรมการ

2 นางดวงกมล    สมวงษา ครู คศ.3 กุดเขห้ว้ยบงวิทยานุกูล กรรมการ

3 นายประพนัธ์ บุญหลา้ ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

4 นางกุหลาบ จิตรักษ์ ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมง กรรมการ

5 นายพิษณุกร วดีศิริศกัด์ิ ครู บา้นบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการและเลขานุการ

4 91

1 นายสุขวชัร เทพปิน รอง ผอ.ร.ร. ชุมชนชุมแพ ประธานกรรมการ

2 นางยพิุน  ประยรูค  า ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 น.ส.รุ่งรัตน์ โยทองยศ ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ

4 นายไตรภพ  ศิริสมพงษ์ คร คศ.3 บา้นสวา่งดอนชา้ง กรรมการ

5 นางนนัทกา แสนค าภา ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ

5 93

1 นางงามนิตย ์ลิโป้ ผอ.รร. บา้นหนองบวัโนนเมือง ประธานกรรมการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3



2 นางสาวปนดัดา  วงษโ์คกสูง ครู ชุมแพวิทยา กรรมการ

3 นายพิชยั มูลกณัฑ์ ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ

4 นางสาวปรัชญา  บวัจนัลา ครู คศ.1 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายตน้ตระกูล  จิตรัตน์พิพฒัน์ ครูอตัราจา้ง บา้นหนองขาม กรรมการและเลขานุการ

6 94

1 นางมณีรัตน์ ศรีจนัทร์ รอง ผอ.ร.ร. ชุมแพชนูปถมัภ์ ประธานกรรมการ

2 นายประหยดั  ดวงแสง ครู บา้นโสกหาดสวรรค์ กรรมการ

3 น.ส.ปณิดา  สุภารมย์ ครู คศ.3 กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 น.ส.ชวนพิศ พนัธ์สิงห์ ครู บา้นดอนแขม กรรมการ

5 นางสาววนิดา   จนัทะนาม พนกังานราชการโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

7 95

1 นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ.รร. ชุมชนหนองคะเน ประธานกรรมการ

2 นางสถาพร  แพร่งสุวรรณ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 นางจารุวรรณ  ผุยมูลตรี ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมง กรรมการ

4 นางเดือนใหม่ นาพยพั ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ

5 นางสาวชญาธร  ถิรเจริญธาดา ครู คศ.1 บา้นหนองกงุธนสารโศภน กรรมการและเลขานุการ

8 96

1 นายพจน์ ปุรัมพกา ผอ.รร. ชุมชนหนองคะเน ประธานกรรมการ

2 นางสุภาณิญา  สอนเสนาครู ครู โนนงามศึกษา กรรมการ

3 นายภาสกร  จ่าเมืองฮาม ครู บา้นหนองหวา้ประชารัฐ กรรมการ

4 นางอรพรรณ วรรณเวช ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5 นายณฐัสิทธ์   แฝงทรัพย์ ครู คศ.1 โสกหา้งศึกษา กรรมการและเลขานุการ

9 99

1 นายเสถียร แกว้ส่องใส ผอ.รร. บา้นแห่ประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ

2 นางสุพตัรา  ดีนาง ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

3 นายไตรรัตน์ ขาวพล ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ

4 นายสุวิทย ์ลีลาศ ครู บา้นป่ากลว้ย กรรมการ

5 นายวิโรจน์  แสนค าภา ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

10 100

1 นายเสถียร แกว้ส่องใส ผอ.รร. บา้นแห่ประชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ

2 นายวิกรม  หอมแสง ครูอตัราจา้ง นาจานนาเจริญโนนทนั กรรมการ

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3

การแข่งขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

การแข่งขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3



3 นางปราณี    หีบแกว้ ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

4 นางณฐันนัท ์ ไววอ่ง ครู หนองหอยเทพเทวญั กรรมการ

5 นายพีรวสั  รัตนมาตร  พนกังานราชการโนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการและเลขานุการ

11 766

1 นายพฒันากร อบมา ผอ.รร. บา้นหนองหวา้โพนศิลา ประธานกรรมการ

2 นายค าสอน  กุลวงษ์ พนกังานราชการบา้นฟ้าเหล่ือม กรรมการ

3 นายสมบติั หนนัทุม ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายศุกล  อุ่นผาง ครู คศ.3 ท่ากุญชร กรรมการ

5 นายวิรัตน์  ฮามพิทกัษ์ พนกังานราชการบา้นนาดี กรรมการและเลขานุการ

12 181

1 นายคมสัน บุดดาดวง ผอ.รร. โคกสูงส าราญ ประธานกรรมการ

2 นางดรุณี  บุราณเดช ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

3 นายคมสัน  หลาวมา ครู คศ.3 บา้นฟ้าเหล่ือม กรรมการ

4 นายเดชา บวัละไว ครู บา้นท่าชา้ง กรรมการ

5 น.ส.พรฑิตา อกัขราสา ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

13 184

1 นายคมสัน บุดดาดวง ผอ.รร. โคกสูงส าราญ ประธานกรรมการ

2 นางรัญชน์ณชัชนม ์ นิราชวงศ์ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 นายสรไกร  วรครบุรี ครู หนองแวงวิทยา กรรมการ

4 นายธีระพล  แพงบุดดี ครู บา้นดอนหนัสระบวั กรรมการ

5 นางเพชรรัตน์  นาคเสน ครู คศ.3 ไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

14 190

1 นายอ าพนัธุ์ บุญหวงัช่วย ผอ.รร. ชุมแพชนูปถมัภ์ ประธานกรรมการ

2 นายสกฤษด์ิ  นิลวรรณ ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นายอษัฎาวธุ  คามนา คศ. 3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

4 นายสาคร จกัรโนวนั ครู บา้นโสกหาดสวรรค์ กรรมการ

5 นายวฒันา ล าเพยพล ครู คศ.3 บา้นอ่างศิลา กรรมการและเลขานุการ

15 770

1 นายอ าพนัธุ์ บุญหวงัช่วย ผอ.รร. ชุมแพชนูปถมัภ์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวปวนัรัตน์  สุขดี พนกังานราชการ บา้นหนองแดง กรรมการ

3 นายสุวิทย ์ รักษาสิทธ์ิ ครู คศ.3 หนองกุงมนศึกษา กรรมการ

การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยดว้ยมือ) ม.1-ม.3

การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงัยาง ประเภทบินนาน (โดยติดลอ้บินข้ึนจากพ้ืน) ม.1-

การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

การแข่งขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

การแข่งขนัเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3



4 นายวชัรพล  นครไทสง ครู ศกัธวชัศึกษา กรรมการ

5 น.ส.สุภาวดี  แสงพนัธ์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 141

1 นางธวลัฉตัร วรรณพิมพ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ชุมชนหนองเรือ ประธานกรรมการ

2 นางสีอ าพร  วรวตัร ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ

3 นายสุนทรพงษ ์ ทองศรี ครู บา้นผาน ้าเท่ียง กรรมการ

4 นางสาวนีฬนนัท ์พรมโสดา ครู หนองไฮประชารัฐ กรรมการ

5 นายทวี  ศรีภา ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
2 142

1 นายนพชาติ วรวตัร รองผูอ้  านวยการโรงเรียน ชุมชนหนองเรือ ประธานกรรมการ

2 นางปรียาภรณ์ สุริยา ครู บา้นนาง้ิว กรรมการ

3 นางยวุารี สมใจ ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ

4 นางกิรณา  ดีบุญมี ครุ หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

5 นางวราภรณ์  เศียรกระโทก ครู หนองโพนนาหม่อ กรรมการและเลขานุการ
3 143

1 นายหลาง สมบติัหอม ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นนาหวา้ ประธานกรรมการ

2 น.ส.พนาพร  ดวงแจ่ม ครู อนุบาลพรรณทิพย์ กรรมการ

3 น.ส.จารุวฒัน์ ศรีรักษา ครู บา้นโนนโก กรรมการ

4 นางสาวพชัยา กงชยัภูมิ ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5  นางร าเพยภรณ์  หนองเส ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
4 144

1 นายสมบูรณ์ ทองสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียน หนองไฮประชารัฐ ประธานกรรมการ

2 นายประสิทธิชยั ดวงค า ครู บา้นบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการ

3 นางสุปรียา  ละครขวา ครู บา้นหนองโนประชาสรรค์กรรมการ

4 น.ส.ชลธิดา  นาสมยนต์ ครู คศ.1 บา้นวงัยาว กรรมการ

5 นางสุนิสา   ชยังาม ครู คศ.3 หนองโพนนาหม่อ กรรมการและเลขานุการ
5 145

1 นางปุณยวีร์ วฒิุเจริญสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นหนองแสงสามคัคีประธานกรรมการ

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6



2 นางชุติมา  เสริมภูเขียว ครู บา้นแห่ประชานุเคราะห์กรรมการ

3 นางวารุณี  จ  าบุญ ครู บา้นฟ้าเหล่ือม กรรมการ

4 นางฐิติรัตน์ โดนโชติ ครู บา้นศรีสุข กรรมการ

5 นางสมัฤทธ์ิ  วรครบุรี ครู หนองแวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
6 146

1 นายอร่ามแท ้ทองวรรณชาติผูอ้  านวยการโรงเรียน ท่าศาลาวิทยา ประธานกรรมการ

2 นางจนัทร์สุดา หลา้ค  าภา ครู บา้นโนนหวา้นไฟ กรรมการ

3 นางจนัทรัตน์  สลิตรุจิโรจน์ ครู หนองกุงพิทยาคม กรรมการ

4 นางวรารัตน์  กมลคุณากร ครู คศ.3 บา้นนาเปือย กรรมการ

5 นายชยัรัตน์  คิดถูก ครู บา้นหินร่องโนนสวรรคก์รรมการและเลขานุการ
7 147

1 นางอรอนงค ์ภู่แกว้ ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นหนองกุงประชารัฐบ ารุงประธานกรรมการ

2 นายไตรนาถ  โพธิรุกข์ ครู บา้นนาสีนวน กรรมการ

3 พลฯสมคัรวีระศกัด์ิ ยนืยาว ครู บา้นทรัพยส์มบูรณ์ กรรมการ

4 นางนิตยา  สุดตาจนัทร์ ครู บา้นหนองโก กรรมการ

5 นางสุวรรณา บุตรอุดม ครู โพธ์ิตากวิทยา กรรมการและเลขานุการ
8 14

1 นายวิฉตัร มาสภา ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นป่าเส้ียว ประธานกรรมการ

2 นายนนัทวฒัน์  วงษเ์วียง ครู อ่างทองวิทยาคม กรรมการ

3 นางอุไรพร  โพธิรุกข์ ครู โคกม่วงศึกษา กรรมการ

4 นายณฐักฤต  ฤทธ์ิจนัทร์ดี ครู บา้นวงัสวาบ กรรมการ

5 นางชนิสรา  ศรีพรหม ครู หนอยเทพเทวญังหอ กรรมการและเลขานุการ
9 149

1 นายถาวร จิบจนัทร์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองโนประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายสวสัด์ิ  อคัรพงษ์ ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

3 น.ส.ปนดัดา  ศรีนวล ครู บา้นหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค"์กรรมการ

4 นางบุศราพร  ประสมเพชร ครูคศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางจินตนา  วงศส์ง่า ครู นาหนองทุ่มวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10 152

1 นายอนุวติั อินทร์นารมย์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน อนุบาลสุดรัก ประธานกรรมการ

2 นางสาวอริสา  แซงราชา ครู โสกเตน็วิทยาคม กรรมการ

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

การประกวดละครประวติัศาสตร์ ป.1-ม.3

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6



3 นางสาวเกษร  มาขน ครู บา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคีกรรมการ

4 นางกรรณิการ์ สิทธิโคตร ครู บา้นสะอาดประชาสรรค์กรรมการ

5 นางพชัราพร  ไชยประปา ครู บา้นเมืองเก่า กรรมการและเลขานุการ
11 154

1 นายเขตรัตน์ บุญหลา้ ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นหนองกุงมนศึกษาประธานกรรมการ

2 น.ส.สุชญัญา  ศรีสวา่ง ครู บา้นไชยสอ กรรมการ

3 นางสาวมาลีรัฐ  สมภาร ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

4 นางจิติมา แรกเรียง ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

5 นายขวญัชัย  พมิพโ์คตร ครูผูช่้วย หนองกุงเซินหนองโนพฒันากรรมการและเลขานุการ
12 155

1 นายมานิต มัน่กุง ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นเหล่าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ

2 นางสาวไอยดา  โสภา ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

3  นางสาวถวลัยว์งษ ์ แกว้มาตย์ ครู คศ.3 หนองโนประชาสรรค์ กรรมการ

4 นางอภิญญา สุพรมอินทร์ ครู บา้นโสกรังกุดบวัวงัทรายขาวกรรมการ

5 นางวาสนา  ศรีพลเรือน ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
13 156

1 นายบดินทร์ บุญลือ ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นฟ้าเหล่ือม ประธานกรรมการ

2 นางสุภาพร  แสงกงพลี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นายอนุวฒัน์  ตะนาขาม ครู บา้นกง(ประชานุกูล) กรรมการ

4 นายประภาพ แพง่ศรีสาร ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5 นางอุทิศรา  มงคลการ ครู โพธ์ิทองหนองเตาปูนวิทยากรรมการและเลขานุการ
14 164

1 นายสมศกัด์ิ พลูรอด ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นสวา่งดอนชา้ง ประธานกรรมการ

2 นางปณิดา  เกชิต ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ

3 นางสุทิน  ถามุลตรี ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมงกรรมการ

4 นายค ารณ ทองสารไตร ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ

5 นางอรทยั นาคเสน ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ
15 165

1 นายศิวดล ดวงหะคลงั ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นสะอาดประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นางวลัยา  แพงไทย ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

3 นางพรสวรรค ์ ป้อมสุวรรณ ครู อนุบาลสีชมพู กรรมการ

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6



4 นางจนัทิรา  ทองวรรณ์ ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมงกรรมการ

5 นางสาวเบญญาภา  สุวรรณศิริสุขครู ดินด าวงัชยัวิทยา กรรมการและเลขานุการ
16 166

1 นายประเสริฐ กมลคุณากร ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นเมง็ ประธานกรรมการ

2 นางแพงบุญ    พรมแวง ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

3 นางสุนีวรรณ แกว้เครือศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ

4 นางลว้น  นวนมา ครู บา้นโนนคอม กรรมการ

5 นางสาวภณิชสรา  ป้องบา้นเรือ ครูผูช่้วย โสกห้างศึกษา กรรมการและเลขานุการ
17 768

1 นายวีระ เรืองแสง ผูอ้  านวยการโรงเรียน บา้นหาด ประธานกรรมการ

2 นายศกัด์ิเกษม ศรีพลเรือน ครู คศ.3 สวนกลว้ยหว้ยชนัวิทยาคารกรรมการ

3 น.ส.ยภุาพร  สุนทะโรจน์ ครู คศ.3 บา้นโนนสะอาดหว้ยบั้งทิง กรรมการ

4 นายณฐฐพณ  ลูกค า ครู คศ.3 นาจานนาเจริญโนนทนักรรมการ

5 นางไพรวลัย ์ วงษปั์ญญา ครู โคกสูงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
18 169

1 นายชาญวิทย ์ประกิระสา ครู บา้นหนองกุงมนศึกษาประธานกรรมการ

2 นางสาวธมลวรรณ ทาจวน ครู หนองไฮประชารัฐ กรรมการ

3 นางนงลกัษณ์  พลประเสริฐ ครู บา้นซ ายาง กรรมการ

4 นางสีอ าพร  วรวตัร ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ

5 นางเตม็ดวง การะพนัธ์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ม.1-ม.3

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การประกวดสวดมนตแ์ปลไทย ป.1-ม.3



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID
รายการ

แข่งขัน
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่

1 738

1 นายวิชยั  มหาโพธ์ิ ผอ.ร.ร. โนนศิลาโนนม่วงวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายสมศกัด์ิ  อาษาราช ครู บา้นผาขาม กรรมการ

3 นายสุภาพ  แนวประเสริฐ ครู บา้นโนนคอม กรรมการ

4 นางจิตลดัดา  แสนบุราณ ครู หนองแสงสามคัคี กรรมการ

5 นายจ าเนียร  ค  าแพงตา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
2 739

1 นายพฒิุศกัด์ิ  อุปรังษ์ ผอ.ร.ร. โนนอุดมสะอาดวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายบณัฑิต  นามสีฐาน ครู บา้นท่าศาลา กรรมการ

3 นายนิรันดร์  แสงฤทธ์ ครู โพธ์ทองหนองเตาปูนวิทยา กรรมการ

4 นายชูชาติ  แสนใส ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5 นางสมบติั  แสงฤทธ์ิ ครู บา้นโคกสง่า กรรมการและเลขานุการ
3 740

1 นายสุรพนัธ์  ชยัสิทธ์ิ ผอ.ร.ร. บา้นโนนส าราญ ประธานกรรมการ

2 นายสิทธ์ิ  ป้องเคน ครู กุดเขห้ว้ยบงวิทยานุกูล กรรมการ

3 นายรัชชยั  บู่แกว้ ครู หนองแวงวิทยา กรรมการ

4 นางสาวเพญ็ศิริ  นามบิดา ครู หนองแหว้วงัมนศึกษา กรรมการ

5 นายเมธา  สามิบติั ครู หนองกุงธนสารโสภณ กรรมการและเลขานุการ
4 741

1 นายชวลิต  หาญเชิงชยั ผอ.ร.ร. บา้นกุดขอนแก่น ประธานกรรมการ

2 นายวินยั  สอนบุญ ครู บา้นหนองไฮวงัขอนยม กรรมการ

3 นายทินกรณ์  กลัยาวงษ์ ครู บา้นสะอาด กรรมการ

4 นางสุรางครั์ตน์  พรมเหลา ครู บา้นนาหวา้ กรรมการ

5 นายวศัพล  พวงศรี ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัแอโรบิก ป.1-ป.6

การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

การแข่งขนัแอโรบิก ม.1-ม.3

การแข่งขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 262

1 นายสมเด็จ อิธิตา ผอ.รร. บา้นศรีสุข ประธานกรรมการ

2 นางบุษบา  สวสัดิรักษ์ ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ

3 นายทองดี  แพงไทย ครู บา้นสองคอน กรรมการ

4 นายชาญศกัด์ิ  ศิริมัง่มูล ครู บา้นฟ้าเหล่ือม กรรมการ

5 นายจ าเริญ อุ่นใจ ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการและเลขานุการ
2 263

1 นายสญัญพงศ ์ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผอ.รร. บา้นขมิ้นโนนหวันา ประธานกรรมการ

2 นางฉวีวรรณ  เวชไทยสงค์ ครู หนองหวา้โพนศิลา กรรมการ

3 นางสาวเบญลกัษณ์  แซงเกษ ครู บา้นโคกสหกรณ์เทพรักษา กรรมการ

4 นางศศิธร  ทอดสูงเนิน ครู บา้นเมง็ กรรมการ

5 นางสาวแกว้นพรัตน์ ครู บา้นหนองโก กรรมการและเลขานุการ
3 265

1 นายนิติพงษ ์หงอกชยั ผอ.รร. บา้นบุ่งเม่นหนองดู่ ประธานกรรมการ

2 นายสุเทพ  จึงตระกูล ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางสาวกมลทิพย ์โคตรนริทร์ ครู บา้นศรีสุข กรรมการ

4 นายสมชิด  ไตรยพนัธ์ ครู บา้นหินร่องโนนสวรรค์ กรรมการ

5 นางวิมลลกัษณ์  ชาหนองหวา้ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
4 268

1 นายอดุล อิงแกว้ ผอ.รร. บา้นโคกม่วง ประธานกรรมการ

2 นายภูริเดช  กลา้ขยนั ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

3 นางประทบัใจ อฒัจกัร ครู บา้นขมิ้นโนนหวันา กรรมการ

4 นายวีระพนัธ์  ดวงพายพั ครู หนองกระบือวิทยาคม กรรมการ

5 นางทศันีย ์ แสนสุภา ครู หนองโพนนาหม่อ กรรมการและเลขานุการ
5 269

1 นายไสว ขามธาตุ ผอ.รร. บา้นโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ประธานกรรมการ

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์ป.1-ป.3

การแข่งขนัศิลป์สร้างสรรค ์ป.4-ป.6

การแข่งขนัศิลปสร้างสรรค ์ม.1-ม.3

การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6



2 นางวิมลลกัษณ์  ชาหนองหวา้ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 นางสาวสุทิศา  ลา้นบุญมี ครู ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ

4 นายสมบูรณ์  โมพิ้มพ์ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

5 นายแคลว้  ขนัขวา ครู โนนศิลาโนนม่วงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
6 271

1 นายบรรจง อาจนนลา ผอ.รร. บา้นโสกรังกุดบวัวงัทรายขาว ประธานกรรมการ

2 นายปวเรศ  รังษีสุวรรณ ครู เต็กก่าดรุณธรรม กรรมการ

3 นางวนิดา  นาวาสิทธ์ิ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

4 นายภกัดี  เถ่ือนโทสาร ครู บา้นหนองไฮ-วงัขอนยม กรรมการ

5 นายณฐักฤต  แซงสีนวล ครู บา้นหนองแวงภูเขา กรรมการและเลขานุการ
7 721

1 นายฉะเกรียงไกร หลา้ค  าภา ผอ.รร. บา้นท่าชา้ง ประธานกรรมการ

2 นายอิสรพงษ ์ พิมพพ์งษ์ ครู บา้นคอ้(เคนราษฎร์บ ารุง) กรรมการ

3 นางพรรณทิพย ์ ผุยมูลตรี ครู อนุบาลพรรณทิพย์ กรรมการ

4 นางสมาพร ศิริวงศ์ ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

5 นางอุไรวรรณ ภิญโญทรัพย์ ครู ชุมชนโนนหนัวนัครู กรรมการและเลขานุการ
8 300

1 นายชาญชยั  ทองลน้ ผอ.รร. บา้นโสกจานนาดี ประธานกรรมการ

2 นายสายสวาท  ก าเดช ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

3  นางนิรมล  ทีนอ้ย ครู หนองเขียดมิตรภาพฯ กรรมการ

4 นายประยรู ทพัทะมาตย์ ครู บา้นโสกหาดสวรรค์ กรรมการ

5 น.ส.เยาวลกัษณ์  ชนะวงศ์ ครู ห้วยชนัวิทยา กรรมการและเลขานุการ
9 307

1 นายวีระวฒิุ เรืองตงัญาณ ผอ.รร. บา้นโสกหาดสวรรค์ ประธานกรรมการ

2 นางสาวถาวร  สามารถ ครู หนองหวา้โพนศิลา กรรมการ

3 นางดวงจนัทร์ เมฆสงค์ ครู บา้นเรือ กรรมการ

4 นายสมชาย  นิธิปัญญา ครู ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา กรรมการ

5 นางเบญจวรรณ  กุลวงษ์ ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
10 308

1 นายกวี  โพธ์ิหลา้ ผอ.รร. บา้นโคกไมง้าม(ส่งเสริมวิทยา) ประธานกรรมการ

2 นางอญัชลี แพทิศาสกุล ครู บา้นทรัพยส์มบูรณ์ กรรมการ

การแข่งขนัการสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด ป.4-ป.6

การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

การแข่งขนัการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ม.1-ม.3

การแข่งขนัการสร้างสรรคภ์าพดว้ยการปะติด ป.1-ป.3

การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3



3 นางรัชดา  ชวรุ่ง ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

4 นายอนิรุทร  เทพาลุน ครู จตุรคามรังสรรค์ กรรมการ

5 นางทินกร  อกัษร ครู โสกเต็นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
11 309

1 นายวชัรธร ปิตินนัทโชติ ผอ.รร. บา้นโนนหวา้นไฟประชาสรรค์ ประธานกรรมการ

2 นางปภชัญา  วงษเ์วียง ครู ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษากรรมการ

3 นายเอกรัฐ โกศล ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นางจรัสศรี  ทองมี ครู หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

5 น.ส.เพญ็ศรี  โสหา ครู หนองหอยเทพเทวญั กรรมการและเลขานุการ
12 310

1 นายจงจิต ดวงสนาม ผอ.รร. บา้นใหม่โสกสม้กบ ประธานกรรมการ

2 นายเด่นวิช  ชูคนัหอม ครู สะอาดประชาสรรค์ กรรมการ

3 นางสิริลกัษณ์ ทองดีนอก ครู หนองกุงพิทยาคม กรรมการ

4 นางกนกลกัษณ์ หิตาพิสุทธ์ิ ครู บา้นหวับึงสวา่ง กรรมการ

5 นางวนัวิสาข ์ พงษโ์คกสี ครู บา้นแดง กรรมการและเลขานุการ
13 311

1 นายไกรศร   พ่ึงภพ ผอ.รร. บา้นห้วยทรายขาว ประธานกรรมการ

2 นางวรรณภา  ทองเทียม ครู บา้นหนองบวัโนนเมือง กรรมการ

3 น.ส.ขวญัใจ พลนิกร ครู บา้นโพนเพก็พิทยา กรรมการ

4 นางชนิตา  ทบัแกว้ ครู บา้นหนองเมก็หนองทุ่ม กรรมการ

5 นางสาวธิรารัตน์  เข่ือนโยธา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ
14 312

1 นายประดิษฐ์ วงษจ์  าปา ผอ.รร. บา้นปากห้วยฝาง ประธานกรรมการ

2 นางปรียา   จนัทร์สิงห์ ครู  ไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการ

3 นางณฐัวญัญ ์เวทยต์ลบัเงิน ครู ชีพอนุสรณ์ กรรมการ

4 นางสาวนิภาพร  กองบาง คร หนองแสงสามคัคี กรรมการ

5 นางเรืองไร  ใจแน่น ครู ท่ากุญชร กรรมการและเลขานุการ
15 313

1 นายวิเชียร  ดีสม ผอ.รร. บา้นสวนสวรรค์ ประธานกรรมการ

2 นายสุชยั  ไชยมุทา ครู สวา่งดอนชา้ง กรรมการ

3 นางณิภรั์สติยา  ภาษี ครู บา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคี กรรมการ

การแข่งขนัการสร้างภาพดว้ยการปะติด ม.1-ม.3

การแข่งขนัประติมากรรม ม.1-ม.3

การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้ ม.1-ม.3

การแข่งขนัประติมากรรม ป.1-ป.3

การแข่งขนัประติมากรรม ป.4-ป.6



4 นางอุราพร  อาจนนลา ครู บา้นโคกม่วง กรรมการ

5 นายพรชยั  พลแดง ครู บา้นนาชุมแสง กรรมการและเลขานุการ



ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 314

1 นายทินกร  ภูโทถ ้า ผอ.ร.ร. บา้นโนนกระเดา ประธานกรรมการ

2 นายประมวล  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

3 นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

4 นางนอ้งนุช  วงษห์าญ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

2 315

1 นายทินกร  ภูโทถ ้า ผอ.ร.ร. บา้นโนนกระเดา ประธานกรรมการ

2 นายประมวล  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

3 นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

4 นางนอ้งนุช  วงษห์าญ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

3 316

1 นายทินกร  ภูโทถ ้า ผอ.ร.ร. บา้นโนนกระเดา ประธานกรรมการ

2 นายประมวล  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

3 นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

4 นางนอ้งนุช  วงษห์าญ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

4 317

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวระนาดทุม้ ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวระนาดทุม้ ป.1-ป.6

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี



5 323

1 นายทินกร  ภูโทถ ้า ผอ.ร.ร. บา้นโนนกระเดา ประธานกรรมการ

2 นายประมวล  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

3 นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

4 นางนอ้งนุช  วงษห์าญ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

6 324

1 นายทินกร  ภูโทถ ้า ผอ.ร.ร. บา้นโนนกระเดา ประธานกรรมการ

2 นายประมวล  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

3 นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

4 นางนอ้งนุช  วงษห์าญ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

7 325

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

8 326

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

9 327

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวซอดว้ง ป.1-ป.6



3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

10 328

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

11 329

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

12 330

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

13 331

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

การแข่งขนัเด่ียวซออู ้ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวซออู ้ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวจะเข ้ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวซอดว้ง ม.1-ม.3



4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

14 332

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

15 333

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.ร.ร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 นายวิทยา  เจนวิถี ครู บา้นชุมแพ กรรมการ

3 นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ

4 นายเอกชยั  บุญไตรย์ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวนฎัยฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

16 334

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

17 335

1 นายไพศาล  เมฆสงค์ ผอ.ร.ร. หว้ยชนัวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายจกัรรินทร์  สุขชยั ครู บา้นหว้ยอรุรหินลาด กรรมการ

3 นายสภาชยั  พิมพพ์ฒิุ ครู โนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ

4 นายเด่นศกัด์ิ  มัน่คง ครู บา้นโคกนาฝาย กรรมการ

การแข่งขนัเด่ียวจะเข ้ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวขิม ๗ หยอ่ง ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวขิม ๗ หยอ่ง ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6



5 นายสุพรรณ  ระพรหมมา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

18 336

1 นายไพศาล  เมฆสงค์ ผอ.ร.ร. หว้ยชนัวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายจกัรรินทร์  สุขชยั ครู บา้นหว้ยอรุรหินลาด กรรมการ

3 นายสภาชยั  พิมพพ์ฒิุ ครู โนนฟันเรือบะยาววิทยากรรมการ

4 นายเด่นศกัด์ิ  มัน่คง ครู บา้นโคกนาฝาย กรรมการ

5 นายสุพรรณ  ระพรหมมา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

19 337

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

20 338

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

21 339

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

การแข่งขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ป.1-ป.6



22 781

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

23 341

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

24 782

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

25 343

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

26 783 การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ม.1-ม.3

การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ป.1-ป.6

การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มน้วมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ม.1-ม.3

การแข่งขนัวงป่ีพาทยไ์มน้วมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ป.1-ป.6

การแข่งขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.1-ม.3



1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

27 345

1 นายนิพงษ ์ หงอกชยั ผอ.ร.ร. บา้นโนนขมิ้นโนนหวันาประธานกรรมการ

2 นายสายณั  วิลาขะ ครู โนนสะอาดวิทยา กรรมการ

3 นายสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

4 นายภูวนไนย  ดิเรกศิลป์ ครู อนุบาลศุภมน กรรมการ

5 นางสาวนฏัฐยา  นนทน์าภา ครู หนองกระแหล่งกระเดาวิทยากรรมการและเลขานุการ

28 784

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

29 643

1 นายจีรยทุธ  พทุธรักษาพิทกัษ์ ผอ.ร.ร. บา้นค าใหญ่ ประธานกรรมการ

2 นายปฏิภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

3 นายมาโนช  ผุยมูลตรี ครู บา้นหวันาจระเขห้นองแปนกรรมการ

4 นายพิสิทธ์ิ  ส าราญบ ารุง ครู บา้นยางค า กรรมการ

5 นายณฐันกฤต  วิชาการ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ

30 347

1 ประธานกรรมการ

การแข่งขนัวงองักะลุง ม.1-ม.3

การแข่งขนัวงองักะลุง ป.1-ป.6

การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3



2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

31 348

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

32 352

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

33 353

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

34 370

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3



3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

35 371

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

36 737

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

37 731

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

38 736

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3



4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

39 732

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

40 602

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

41 603

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

42 604

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6



5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

43 605

1 นางสาวเสาวณีย ์ ผาจนัทร์ ผอ.ร.ร. โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ

2 นายภูดิท  วรรณพฤกษ์ ครู บา้นกุดกวา้ง กรรมการ

3 นายบุญมา  ชนะบุญ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นายเกรียงศกัด์ิ  ดวงตะวงษ์ ครู บา้นหนองเสาเลา้ กรรมการ

5 นายเทอดตระกูล  เสนารา ครู บา้นโนนกระเดา กรรมการและเลขานุการ

44 369

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

45 373

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

46 372

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6



47 374

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

48 753

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

49 375

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

50 601

1 นายบวัเพชร  จนัทะนาม ผอ.ร.ร. นาหวา้นาเจริญ ประธานกรรมการ

2 นายสุธา  เอระนอ้ย ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิกรรมการ

3 นายรัฐพงษ ์ วนาพนัธพ ครู ชุมชนส่ีแยกโนนหวันากรรมการ

4 นางองัคณาง  ภูผ่าน ครู บา้นสันติสุข กรรมการ

5 นางสุวิมล  บุญะรรม ครู บา้นไคร่นุ่น กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3

การประกวดขบัขานประสานเสียง ป.1-ป.6

การประกวดขบัขานประสานเสียง ม.1-ม.3















น



หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID
รายการ

แข่งขนั
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 376

1  นายประจวบ สวสัดิรักษ์ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหนองแห้ววงั
มนศึกษา ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
2 377

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6

การแข่งขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3



1  นายประจวบ สวสัดิรักษ์ ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนหนองแห้ววงั
มนศึกษา

ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
3 378

1  นางสาวศุภนนัท ์พิมดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสูง ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6



6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17
นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรง
เมือง

ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ

4 379

1  นางสาวศุภนนัท ์พิมดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นสวา่งโนนสูง ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3



11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
5 395

1  นางพชัรินทร์ ภูมิคอนสาร ผูอ้  านวยการ โรงเรียนหนองนาค าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ป.1-ป.6



15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
6 396

1  นางพชัรินทร์ ภูมิคอนสาร ผูอ้  านวยการ โรงเรียนหนองนาค าประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
7 398

1  นายฉลอง สอนวงษ์ ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นวงัสวาบ ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.1-ม.3

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ป.1-ป.6



3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17
นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรง
เมือง

ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ

8 398

1  นายฉลอง สอนวงษ์ ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นวงัสวาบ ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.1-ม.3



7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
8 400

1  นายสมชยั พิมดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโนนคอม ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

การแข่งขนัการแสดงตลกป.1-ม.3



11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ
10 404

1  นายสมชยั พิมดี ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโนนคอม ประธานกรรมการ

2 นางอุทุมพร กองเห็น ครู
โรงเรียนหนองม่วง
ประชานุกูล

กรรมการ

3 นายเฉลิมศกัด์ิ ภารดิลก รองผูอ้  านวยการโรงเรียนเทศบาลวดักลาง กรรมการ

4  นางสุดสาคร  โพธ์ิชยั ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวิลาวรรณ สุวรพนัธุ์ ครู
โรงเรียนบา้นโนนฟัน
เรือบะยาว

กรรมการ

6  นางสุดาพร ชารีวรรณ์ ครู
โรงเรียนหนองขาม
วิทยาคาร

กรรมการ

7 นางอมราวดี ดีโนนโพธ์ิ ครู โรงเรียนโคกลางโนนคูณ กรรมการ

8 นางจารุณี โคตรตาแสง ครู
โรงเรียนชุมชนบา้น
โพนสวา่งดอนโมง

กรรมการ

9 นางนรรณพร ศรีนวล ครู
โรงเรียนกุดเขห้้วยบง
วิทยานุกูล

กรรมการ

10  นางสาวนวรัตน์ พลสาร ครู โรงเรียนนากา้นเหลือง กรรมการ

11 นางสมทรัพย ์ทองมูล ครู
โรงเรียนชุมชนโนนหนั
วนัครู

กรรมการ

12 นายพิพฒัน์พงศ ์บณัฑิต ครู โรงเรียนอนุบาลภุเวียง กรรมการ

13 นางปิยะดา บุญรอด ครู
โรงเรียนโคกสูงโนน
ส าราญ

กรรมการ

14 นางจีรภา แฝงเพชร ครู
โรงเรียนหนองกุงเซิน
หนองโนพฒันา

กรรมการ

การแข่งขนัมายากลป.1-ม.3



15 นายวิทยา   แฝงด่านกลาง ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ

16 วา่ท่ีร.ต.ญ.สุธิดา ทองยา ครู โรงเรียนภุเวียงวิทยาคม กรรมการ

17 นางสาววฒันิกา ฤทธ์ิทรงเมือง ศึกษานิเทศก์ ศน. สพป.มหาสารคาม3 กรรมการและเลขานุการ



หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 52

1 นางศิริลกัษณ์  สามารถ ผูอ้  านวยการ บา้นโนนลาน ประธานกรรมการ

2 นางชนาธินาถ  โพธิศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบกรรมการ

3 นายสมรรถนะชยั  เรืองตงัญาณ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นางสาวนนัณกร  สานติตะ นกัวิเทศสัมพนัธ์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

5 Miss Ji  Zhen Zhen อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

6 Miss Lin Xiao อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

7 Mrs. Zhang Chunmei ครู เตก๊ก่าดรุณธรรม กรรมการ

8 นางลกัษณ์เสด็จ  ทองค า ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
2 54

1 นางณฐักุล  กิตติภกัดีกุล ผูอ้  านวยการ หนองกุงพิทยาคม ประธานกรรมการ

2 นางชนาธินาถ  โพธิศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบกรรมการ

3 นายสมรรถนะชยั  เรืองตงัญาณ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ

4 นางสาวนนัณกร  สานติตะ นกัวิเทศสัมพนัธ์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

5 Miss Ji  Zhen Zhen อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

6 Miss Lin Xiao อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

7 Mrs. Zhang Chunmei ครู เตก๊ก่าดรุณธรรม กรรมการ

8 นางลกัษณ์เสด็จ  ทองค า ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
3 53

1 นายสมศกัด์ิ  มะมา ผูอ้  านวยการ นาหนองทุ่มวิทยาคมประธานกรรมการ

2 นางชนาธินาถ  โพธิศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบกรรมการ

3 นางสาวนยันา  ชนาฤทธ์ิ ครู บา้นวงัสวาบ กรรมการ

4 นางณฏัฐนนัท ์ พิทกัษก์ุล ครู ภูห่านศึกษา กรรมการ

5 Miss Wei  Ying ครู เตก๊ก่าดรุณธรรม กรรมการ

6 นายสมรรถนะชยั  เรืองตงัญาณ ครู บา้นหนองแดง กรรมการและเลขานุการ
4 55

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัการพดูสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

การแข่งขนัการพดูสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

การแข่งขนัการพดูสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่ น ม.1-ม.3

การแข่งขนัการพดูเพ่ืออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3



1 นายพิไชย  ศรีเจก็ ผูอ้  านวยการ บา้นวงัยาว ประธานกรรมการ
2 นางชนาธินาถ  โพธิศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบกรรมการ
3 นายสมรรถนะชยั  เรืองตงัญาณ ครู บา้นหนองแดง กรรมการ
4 นางสาวนนัณกร  สานติตะ นกัวิเทศสัมพนัธ์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ
5 Miss Ji  Zhen Zhen อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ
6 Miss Lin Xiao อาจารย์ ม.ราชภฏัอุดรธานี กรรมการ

7 Mrs. Zhang Chunmei ครู เตก๊ก่าดรุณธรรม กรรมการ

8 นางลกัษณ์เสด็จ  ทองค า ครู กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
5 57

1 นายมนูญ  พลบุญ ผูอ้  านวยการ บา้นธาตุ ประธานกรรมการ

2 นางชนาธินาถ  โพธิศรี ครู บา้นใหม่โสกส้มกบกรรมการ

3 นางสาวนยันา  ชนาฤทธ์ิ ครู บา้นวงัสวาบ กรรมการ

4 นางณฏัฐนนัท ์ พิทกัษก์ุล ครู ภูห่านศึกษา กรรมการ

5 Miss Wei  Ying ครู เตก๊ก่าดรุณธรรม กรรมการ

6 นายสมรรถนะชยั  เรืองตงัญาณ ครู บา้นหนองแดง กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัการพดูเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่ น ม.1-ม.3



หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 10

1 วา่ท่ี ร.ต.วิญญู  สุธรรมฤทธ์ิผอ.รร. บา้นนาดี ประธานกรรมการ

2 นายโกศล บุญสอน บา้นโคกกุง หินลาด โคกเจริญ กรรมการ

3 นายปิติกร  หงษเ์วียง บา้นหนองพูว่งัหินซา กรรมการ

4 นายวิเชียร  ประไชโย จตุรคามรังสรรค์ กรรมการ

5 นายอภิสิทธ์ิ  คุม้ตะบุตร ชุมชนชุมแพ กรรมการและเลขานุการ
2 51

1 นายประดิษฐ์  ศรีวงษช์ยั ผอ.รร. บา้นหนองพู่วงัหินซา ประธานกรรมการ

2 นางอวยชยั รัญชยั ครู บา้นขมิ้นโนนหวันา กรรมการ

3 นายโสภาส  ลีคะ ครู นาฝายวิทยา กรรมการ

4 นายค ามูล  เสิกภูเขียว ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการ

5 นายสุเมธ  ดีชยัชนะ ครู บา้นนาดี กรรมการและเลขานุการ
3 62

1 นายภาคภูมิ  ภูมาก ผอ.รร. บา้นศาลาดิน ประธานกรรมการ

2 นายสมโภช แกว้พงพาน ครู บา้นใหม่โสกสม้กบ กรรมการ

3 นายวรพงษ ์ วงษช์าญศรี ครู คศ.3 ชุมชนโนนหนัวนัครู กรรมการ

4 นายประชา  สาค า ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ

5 นายสวสัด์ิ พรมโสภณ ผอ.รร. สวนกลว้ยห้วยชนัวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
4 71

1 ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
5 70

1 วา่ท่ี พ.ต.วศิน สอนโพธ์ิ ผอ.รร. บา้นนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ประธานกรรมการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนักิจกรรมสภานกัเรียน ป.1-ม.3

การแข่งขนัการผูกเง่ือน เดินทรงตวัและโยนบอล ป.1-ป.3

การแข่งขนัการใชเ้ขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

การแข่งขนัการจดัการค่ายพกัแรม ม.1-ม.3

การแข่งขนักิจกรรมสภานกัเรียน ป.1-ป.6



2 นายสมชาย  นาคเสน ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการ

3 นายอภิชาติ  อินทรา ครู บา้นหนองนาค า กรรมการ

4 นายช านาญ ปักโคทะกงั ครู นาหม่อโนนลานประชาสรรค์

5 นางสาวมาลีรัตน์  สมภาร ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการและเลขานุการ
6 776

1 นางสุญาณี  ศรีวิไลย์ ผอ.รร. บา้นขนวน ประธานกรรมการ

2 นางสาวกญัญสร  โบราณรัตน์ ครู คศ.3 บา้นหนองกุงประชารัฐบ ารุง กรรมการ

3 น.ส.อรอุมา  ทองพฒุ ครู บา้นกุดแคน กรรมการ

4 นายวินยั ฮามพิทกัษ์ ครู คศ.3 โพนเพก็พิทยา กรรมการ

5 นายบรรจง  ศรีบุญเรือง ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
7 102

1 นายวิรัตน์  สมใจ ผอ.รร. บา้นสะอาด ประธานกรรมการ

2 น.ส.สุภาพร โฉมมงคล ครู บา้นวงัขอนแดงหนองหญา้ปลอ้ง ประถมศึกษา

3 นางจารุมาศ  เสนานุช ครู คศ.3 บา้นซ ายาง กรรมการ

4 นางพเยาว ์ แสนทา้ว ครู อนุบาลภูเวียง ภาษาไทย

5  นางสาวสุดารัตน์ สมตาเตะ ครู หนองแห้ววงัมนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
8 103

1 นางสกุลยา อินทะสุระ ผอ.รร. บา้นโคกนาฝาย ประธานกรรมการ

2 น.ส.สุภาพร โฉมมงคล ครู บา้นวงัขอนแดงหนองหญา้ปลอ้ง กรรมการ

3 นางอจัฉรา  บุญครอง ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการ

4 นางสายฝน  สิทธิพรมมา ครู ชุมแพวิทยา กรรมการ

5 นางสาวสกุลณา  วิชยัวงษ์ ครูอตัราจา้ง บา้นโคกกกลางวิทยา กรรมการและเลขานุการ
9 708

1 นายธรรมวิทย ์ หนูบุญ ผอ.รร. บา้นคึมชาติประชาสรรค์ ประธานกรรมการ

2 นางเนาวรัตน์  ล  าเพยพล ครู คศ.๓ บา้นโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา กรรมการ

3 น.ส.ณฐักฤตา ศรีวงษรั์กษ์ ครู บา้นหนองผือราษฎรประสิทธ์ิ กรรมการ

4 น.ส.กญัเกรา  หล่อยดา ครู คศ.1 บา้นวงัยาว กรรมการ

5 นางเพญ็ศรี  ธรณี ครู บา้นหนองคะเน กรรมการและเลขานุการ
10 709

1 นายวิเชียร  หม่ืนชัง่ ผอ.รร. บา้นหนองหอย ประธานกรรมการ

2 นางสาวธวลัรัตน์  หาญเชิงชยั ครู บา้นนากา้นเหลือง กรรมการ

การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

กิจกรรมนกัเรียนเพ่ือนท่ีปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3

การแข่งขนัการท าหนงัสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

การแข่งขนัการท าหนงัสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6



3 นางมนฤดี  อรรคฮาด ครู บา้นนาดี กรรมการ

4 นางอาภรณ์  ภูคลงั ครู บา้นหนองนาค า กรรมการ

5 นางสาวเรติมา  เจนวรกุล รอง ผอ.รร. บา้นขนวน กรรมการและเลขานุการ



หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 2

1 นายไพฑูรย ์รอนยทุธ ผูอ้  านวยการ โรงเรียนโพธ์ิตากวิทยา ประธานกรรมการ

2 นายกิตติศกัด์ิ อ  าทา้ว ครู โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) กรรมการ

3 นายอนุพงษ ์ค  ายงั ครู โรงเรียนชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นางฐิติรัตน์ อาสนาทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนชุมแพ กรรมการ

5 นางสาวศิริพกัตร์ ก าเดช ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
2 5

1 นายอรรถวตั  ทวยภา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโคกสง่า ประธานกรรมการ

2 นางสุรียพ์ร  เทพปิน ครู โรงเรียนบา้นหนองไผ่นาดี กรรมการ

3 นายพฒันา แอมนนท์ พนกังานราชการ โรงเรียนบา้นเมง็ กรรมการ

4 นายปฏิพกัร์ หีบแกว้ ครู โรงเรียนท่าศาลาวิทยา กรรมการ

5 นายสาวไอรินทร์ เกษมาลา ครู โรงเรียนบา้นนากา้นเหลือง กรรมการและเลขานุการ
3 11

1 นายโกมล ส าแดง ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นกง (ประชานุกูล) ประธานกรรมการ

2 นางชนิสรา สีสะอาด ครู โรงเรียนบา้นผาขาม กรรมการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัการวาดภาพดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation) ม.1-ม.3

การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3



3 นางพรวจี เขตรกลาง ครู โรงเรียนบา้นหว้ยอรุณหินลาด กรรมการ

4 นายองอาจ อคัรสาร ครู โรงเรียนบา้นหนองศาลา กรรมการ

5 นายสุรพล ศิริบรรพต ครู โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
4 16

1 นายพฒันา อ าทา้ว ผูอ้  านวยการ โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ ประธานกรรมการ

2 นายจิรศกัด์ิ ทอดสูงเนิน ครู โรงเรียนชุมชนหนองเรือ กรรมการ

3 นายศกัดา พิมพบึ์ง ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม กรรมการ

4 นางสาวศีตลา  งามนาเสียว เจา้หนา้ท่ี IT โรงเรียนบา้นหนองหอย กรรมการ

5 นางสาวพิมสาย  อคัรพิทยาอ าพล ครู โรงเรียนบา้นโคกสหกรณ์ กรรมการและเลขานุการ
5 17

1 นายอนุชา  สมค าภา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นดอนแขม

2 วา่ท่ี ร.ต.ภูผาภูมิ โมรีย์ ครู โรงเรียนหนองผือราษฎร์ประสิทธ์ิ กรรมการ

3 นางสาววนิดา  คิดโสภา ครู โรงเรียนบา้นผาขาม กรรมการ

4 นางสาวจุรีรัตน์  เพียสาร ครู โรงเรียนบา้นโนนจัน่หว้ยแสงพรสวรรค์ กรรมการ

5 นางสาวพิมวลญัธ์  นนัชยัทวีกุล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
6 20

1 นางสาวณวฎัตรา  ผลวฒันา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นหนองหวา้ประชารัฐ ประธานกรรมการ

2 นางปรางคทิ์พย ์ ปริบาล ครู โรงเรียนบา้นหวันาจรเขห้นองแปน กรรมการ

3 นางสาววริศรา  คอวนิช ครู โรงเรียนหนองหวา้โพนศิลา

4 นางสาวปาริชาติ  ศรีโสดา ครู โรงเรียนบา้นสองคอน กรรมการ

การแข่งขนัการสร้างเกมสร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

การแข่งขนัการสร้างเกมสร้างสรรคจ์ากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6



5 นางสาวดาววรรณ  นอ้ยก ่า ครู โรงเรียนบา้นโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
7 21

1 นายปิยพงศกร  ระดามาตย์ ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นหนองผือราษฎร์ประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ

2 นายอรุณ เมืองลอย ครู โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 นายบุญธรรม  บุญมี ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการ

4 นางสาววราพร  ชยัล้ินฟ้า ครู โรงเรียนบา้นกุดธาตุ กรรมการ

5 นางสาววนัวิสาข ์ ทองติง ครู โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8 24

1 นางยพิุน  ค  าภา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นสองคอน ประธานกรรมการ

2 นายธีรศกัด์ิ  ทองดีบุตร ครู โรงเรียนบา้นชุมแพ กรรมการ

3 นายธาตรี ปาลี ครู โรงเรียนบา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ

4 นายธีระพงษ ์วงษห์นองหอย ครู โรงเรียนหนองเมก็หนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ กรรมการ

5 นายจตุพล สอนจิตร ครู โรงเรียนโนนอุดมสะอาดพิทยา กรรมการและเลขานุการ
9 25

1 นายสุนิจ ศรีพรหม ผูอ้  านวยการ โรงเรียนหนองหอยเทพเทวญั ประธานกรรมการ

2 นายกิตติศกัด์ิ ไชยหตั ครู โรงเรียนบา้นหินร่องโนนสวรรค์ กรรมการ

3 นางพรทิพย ์พลศร ครู โรงเรียนบา้นแห่ประชานุกูล กรรมการ

4 นางสาวรัชฎาภรณ์  ขนานแขง็ พนกังานราชการ บา้นฟ้าเหล่ือม กรรมการ

5 นายชาญณรงค ์ แขน้า ครู โรงเรียนอนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
10 28

การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

การแข่งขนัการใชโ้ปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3



1 นายธนชั ซาซุม ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นดอนหนัสระบวั ประธานกรรมการ

2 นางสาวอุภรรัจม ์จนัธะกุลวงศ์ ครู โรงเรียนบา้นวงัยาว กรรมการ

3 นายประเสริฐ ลาปะ ครู โรงเรียนบา้นโคกสูง กรรมการ

4 นายนพพร  ภูมาก ครู โรงเรียนภูห่านศึกษา กรรมการ

5 นายค าบุญ โพธ์ิดา ครู โรงเรียนบา้นกุดดุกวิทยา กรรมการและเลขานุการ
11 29

1 นายนพพร  ชามา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโคกกลางหนองแปน ประธานกรรมการ

2 นายสมรรถชยั  เรืองตงัญาณ ครู โรงเรียนบา้นหนองแดง กรรมการ

3 นายบุญเรียน ลาอินทร์ ครู โรงเรียนบา้นหนองบวัโนนเมือง กรรมการ

4 นายธีระยทุธ อ าทา้ว ครู โรงเรียนโพธ์ิตากวิทยา กรรมการ

5 นางจารุตต์ิ  เจนคง ครู โรงเรียนโสกเตน็ กรรมการและเลขานุการ
12 44

1 นายเอกศกัด์ิ จนัทะกา ผูอ้  านวยการ โรงเรียนบา้นโนนจัน่หว้ยแสงพรสวรรค์ ประธานกรรมการ

2 นายวฒิุพงษ ์ ศรีจนัทรา ครู โรงเรียนบา้นเขาวง กรรมการ

3 นายปริญญา  ปัสโส ครู โรงเรียนบา้นหนองปลาซิว กรรมการ

4 นายชยัพงษ ์ รายณะสุข ครู โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม กรรมการ

5 นางรัชดา ขนุไกร ครู โรงเรียนบา้นศรีสุข กรรมการและเลขานุการ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟตแ์วร์ ม.1-ม.3

การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3



หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 755
1 ร.ร.บา้นพงษโ์นนประวติั ประธานกรรมการ

2 เป็นตวัแทนฯ กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
2 756

1 ไม่มีทีมแข่งขนั ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
3 757

1 ร.ร.วรวิมลศึกษา ประธานกรรมการ

2 เป็นตวัแทนฯ กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
4 758

1 ร.ร.หนองหอยเทพเทวญั ประธานกรรมการ

2 เป็นตวัแทนฯ กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
5 243

1 นายธนวิชย ์ แสนแกว้ ผอ.ร.ร. วงัหินลาดฯ ประธานกรรมการ

การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ ป.1-ป.6

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั ป.1-ป.6

การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั ม.1-ม.3

การแข่งขนัหุ่นยนตก่ึ์งอตัโนมติั ป.1-ป.6

การแข่งขนัหุ่นยนตก่ึ์งอตัโนมติั ม.1-ม.3



2 นายภูวนยั  ซ่อนกลาง ครู หนองหอยเทพฯ กรรมการ

3 นายบุญเรือง  เศิกภูเขียว ครู วรวิมลศึกษา กรรมการ

4 นายวิรัช  วิทยา ครู หนองหอยเทพฯ กรรมการ

5 น.ส.ชชัชญานนัท ์สีหาวตั ครู บา้นพงษโ์นนประวติั กรรมการและเลขานุการ
6 247

1 ไม่มีทีมแข่งขนั ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
7 250

1 ไม่มีทีมแข่งขนั ประธานกรรมการ

2 กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ
8 251

1 หนองหอยเทพเทวญั ประธานกรรมการ

2 เป็นตวัแทนฯ กรรมการ

3 กรรมการ

4 กรรมการ

5 กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ป.1-ป.6

การประกวดโครงงานหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ม.1-ม.3



หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 1
1 นายค าสี ลืนภูเขียว ผอ.ร.ร. บา้นสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ
2 นางปุณยนุช  บุญหลา้ ครู ชุมชนไผ่กุดหินท่าเด่ือ กรรมการ
3 นางไกษร  เมืองแกว้ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการ
4 นายธีรบุตร  นามมาประดิษฐ์ ครู คศ.3 บา้นหนองกุงมนศึกษา กรรมการ
5 นางมะลิ  ทวยภา ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการและเลขานุการ

2 6
1 นายสันติศกัด์ิ ขวญัศกัด์ิ ผอ.ร.ร. บา้นอาจสามารถ ประธานกรรมการ
2 นายบณัฑิต  จิตโส ครู คศ.3 โนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการ
3 นายอุบล  ผานาค ครู คศ.3 บา้นสวา่งดอนชา้ง กรรมการ
4 นายสังวาลย ์ อู่เหล็ก ครู คศ.3 บา้นหนองสังข์ กรรมการ
5 นายประทวน  สมใจ ครู บา้นพงษโ์นนประวติั กรรมการและเลขานุการ

3 3
1 นายจอมพล ตุ่นเส็ง ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นหนองโพงโพด ประธานกรรมการ
2 นางสาวสมจิตร คงพิรุณ ครู บา้นศรีสุข กรรมการ
3 นางโสภา  จนัทร์ศรี ครู คศ.3 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา กรรมการ
4 น.ส.กมลรัตน์  สีดาคุณ ครู ชุมชนบา้นโพนสวา่งดอนโมง กรรมการ
5 นางอาภาภทัร  นิพรัชสุข พนกังานราชการบา้นนาแพงคุรุรัฐสามคัคี กรรมการและเลขานุการ

4 4
1 นายวิรัตน์  ทองมี ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นหนองไฮ ประธานกรรมการ
2 นายวิพฒั  นารีรักษ์ ครู บา้นหนองบวัโนนเมือง กรรมการ
3 นายปรีดา  บู่แกว้ ครู คศ.3 บา้นหนองกุงธนสารโศภน กรรมการ
4 นายประสาน วรรณชยั ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ
5 นายร้อยแกว้  ตาแหวน ครู บา้นหนองหวา้ประชารัฐ กรรมการและเลขานุการ

5 12
1 นายเจริญฤทธ์ิ  วรวตัร ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นโคกสูง ประธานกรรมการ
2 นางเพลินจิต  มหาวงษ์ ครู บา้นแห่ประชานุเคราะห์ กรรมการ
3 นางปภชัญา  วงษเ์วียง ครู คศ.1 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา กรรมการ
4 นางสาวศุภกัษร  พรหมสิทธ์ิ ครู บา้นหนองหอย กรรมการ
5 นางประภสัสร  ศรีนามนต์ ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการและเลขานุการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใชจ้ากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ป.4-ป.6

การแข่งขนัประดิษฐ์ของใชจ้ากวสัดุธรรมชาติในทอ้งถ่ิน ม.1-ม.3

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ่ ป.4-ป.6

การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ่ ม.1-ม.3



6 13
1 นายจิรสิน เฮา้เส็ง ผอ.ร.ร. โรงเรียนโนนงามศึกษา ประธานกรรมการ
2 นางธิติมา  วิริยะกุล ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ
3 น.ส.วิไลภรณ์  จ  าปานิล ครู คศ.3 กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการ
4 นางขนิษฐา ป้องปาน ครู บา้นสะอาด กรรมการ
5 นางพชัรา กงจีน ครู บา้นบุ่งเม่นหนองดู่ กรรมการและเลขานุการ

7 18
1 นายบุญคุม้ การนา ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นโนนอุดม ประธานกรรมการ
2 นางสุมาลี  อนนัตศิพาบุตร ครู คศ.3 ชุมชนหนองเรือ กรรมการ
3 นายวิไสย  ล าเพยพล ครู บา้นหินร่องโนนสวรรค์ กรรมการ
4 นายนพดล ล าเพยพล ครู บา้นโสกรังกุดบวัวงัทรายขาว กรรมการ
5 นางสุขสันต ์ เช้ือสาวะถี ครู ชุมชนชุมแพ กรรมการและเลขานุการ

8 19
1 นายสินสมุทร คุณประทุม ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค"์ ประธานกรรมการ
2 นางสมฤดี  จารยโ์พธ์ิ ครู คศ.3 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา กรรมการ
3 นางราตรี  นอ้ยดี ครู บา้นแห่ประชานุเคราะห์ กรรมการ
4 นายสันติ  ม่วงทอง ครู บา้นหนองขาม กรรมการ
5 นายบวร  ศรีวิหลอด ครู หนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

9 22
1 นายฟากรี  ทองดีบุตร ผอ.ร.ร. โรงเรียนโคกม่วงศึกษา ประธานกรรมการ
2 นางชนิสรา  พลแสน ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ
3 นางอรสา  พอ่คา้ชา้ง ครู บา้นซ าจ  าปา กรรมการ
4 นางณชัฌาวดี  โกศล ครู หนองแวงวิทยา กรรมการ
5 นางกรรณิการ์  อ  าทา้ว ครู บา้นกง(ประชานุกูล) กรรมการและเลขานุการ

10 23
1 นายวรจกัร์  วงษศิ์ริรักษ์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นหนองเสาเลา้ ประธานกรรมการ
2 นางเอ้ือมเดือน  บุญหวงัช่วย ครู บา้นชุมแพ กรรมการ
3 นางนงนาฏ  สนอุป ครู คศ.3 ท่าศาลาวิทยา กรรมการ
4 นายไกรยทุธ วินทะไชย ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ
5 นางชมพนุูช เพชรสัมฤทธ์ิ ครู คศ.3 บา้นโคกสง่า กรรมการและเลขานุการ

11 26
1 นายลือชยั ทองผา ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นขามป้อม ประธานกรรมการ
2 นายนพดล  เกรียงไกร ครู คศ.3 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา กรรมการ
3 นายสถิตย ์ แสนบุราณ ครู หนองแสงวิทยาสรรค์ กรรมการ
4 นางอารยา พ่ึงภพ ครู บา้นโคกไมง้าม กรรมการ
5 นางอรพนัธุ์  กาลนนท์ ครู ชุมแพชนูปถมัภ์ กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบช้ืน ม.1-ม.3

การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

การแข่งขนัประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

การแข่งขนัโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

การแข่งขนัจดัสวนถาดแบบแหง้ ป.4-ป.6



12 27
1 นายศุภลกัษณ์ พรรณโรจน์ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นนาสีนวน ประธานกรรมการ
2 นางภทัรานุช  ค  ามี ครู คศ.3 บา้นกุดขอนแก่น กรรมการ
3 นางศิริกุล  ตรีศรี ครู คศ.3 นาหนองทุ่มวิทยาคม กรรมการ
4 นางเสาวณีย ์วอศิริ ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ
5 น.ส.รุ่งอรุณ  ภูยอด ครู บา้นกุดแคน กรรมการและเลขานุการ

13 734
1 นายผดุงเกียรติ กองจนัทร์ดี ผอ.ร.ร. โรงเรียนหนองหวา้วิทยา ประธานกรรมการ
2 นางกรองพร  เสนไชย ครู ชุมชนหนองคะเน กรรมการ
3 นางสุรคนธ์  สารผล ครู คศ.3 โนนอุดมสะอาดวิทยา กรรมการ
4 นางสาวกชกร อินทา ครู บา้นใหม่โสกส้มกบ กรรมการ
5 นายวสุวฒัน ์ จอมไพรศรีธาดา ครู คศ.3 วงัหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ

14 34
1 นายสิรวิชญ ์ธงชยั ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นหนองศาลา ประธานกรรมการ
2 นางประภสัสร  พรเพง็ ครู คศ.3 ไตรคามวิทยาสรรค์ กรรมการ
3 นางช่ืนเยน็  ค  าเหลา ครู บา้นแห่ประชานุเคราะห์ กรรมการ
4 นางสุรภา  โคตรสุมาตย์ ครู คศ.3 หนองไผ่พิทยาคม กรรมการ
5 นายศรราม  ตาคม ครู อนุบาลอภิรดี กรรมการและเลขานุการ

15 48
1 นางรัตน์มณี เขม็เวียง ผอ.ร.ร. โรงเรียนอนุบาลบา้นสวน ประธานกรรมการ
2 นายยอดนารี  สิงห์สาร ครู ชุมชนไผ่กุดหินท่าเด่ือ กรรมการ
3 นางสง่า  ถาชินเลิศ ครู บา้นกง(ประชานุกูล) กรรมการ
4 นางสาวสุริยง  ดลประสพ ครู ชีพอนุสรณ์ กรรมการ
5 นางไปรยา  เตม็ราษี ครู คศ.3 ชุมชนบา้นส่ีแยกโนนหวันา กรรมการและเลขานุการ

16 50
1 นายทวีวฒัน์ เวชกิจ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นสุขสมบูรณ์ ประธานกรรมการ
2 นางเปรมใจ  ซาซุม ครู คศ.3 หนองกุงเซินหนองโนพฒันา กรรมการ
3 นางแสงเดือน  บึงลี ครู บา้นหนองเมก็หนองทุ่ม กรรมการ
4 นางอรนุช   คุม้วงศ์ ครู หนองกุงพิทยาคม กรรมการ
5 นายทรงวฒิุ ศิริโนนรัง ครู บา้นโคกกุงหินลาดโคกเจริญ กรรมการและเลขานุการ

17 67
1 นายประเวศ  สุขประเสริฐ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นโป่งเอียด ประธานกรรมการ
2 น.ส.กุสุมา หินเทา พ่ีเล้ียงเด็กพิการบา้นหนองยา่งแลนหนองทุ่ม กรรมการ
3 นางประภาพรรณ โซ่มาลา ครู คศ.3 บา้นหนองทุ่มประชาสรรค์ กรรมการ
4 นายไชยนนัท ์ ค  าเวียง ครู คศ.3 บา้นโนนทนัวิทยา กรรมการ
5 นางลกัษณ์เสด็จ  ทองค า ครู คศ.3 กอ้งอุดมวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

การแข่งขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ป.4-ป.6

การแข่งขนัท าน ้าพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง ป.4-ป.6

การแข่งขนัท าน ้าพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3



18 68
1 นายฉตัรกุล  สิงห์บุราณ ผอ.ร.ร. โรงเรียนบา้นนาเพียง ประธานกรรมการ

2 นางสมนึก  แกว้ตา ครู คศ.3 บา้นนาค านอ้ย กรรมการ

3 นายไพศาล  ศิริมัง่มูล ครู คศ.3 บา้นหาด กรรมการ

4 นายประจวบ ใกลก้ลาง ครู บา้นโคกม่วง กรรมการ

5 นางระเบียบ  แกว้มา ครู คศ.3 บา้นวงัยาว กรรมการและเลขานุการ

การแข่งขนัแกะสลกัผกัผลไม ้ม.1-ม.3



หมวดหมู่ : ปฐมวยั

ที่ ID
รายการ

แข่งขัน
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 702

1 นายจงกล  โนพนัธุ์ ผอ. บา้นส าราญหินลาด ประธานกรรมการ

2 นายคีระคิน  ค  าหนองไผ่ ครู หนองขามวิทยาคาร กรรมการ

3 นางรุจิรา  ชูช่ืน ครู บา้นกุดธาตุ กรรมการ

4 นางพิมพพิ์ศา  วงษพ์ชรกุล ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นางวฒันาพร  อาคมคง ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
2 703

1 นายวิมาน  รถหามแห ผอ. บา้นโนนหนองแวง ประธานกรรมการ

2 นางสายปวีย ์ เพลียเขมร ครู บา้นป่ากลว้ย กรรมการ

3 นางสิริลกัษณ์  เวชกิจ ครู บา้นโคกสูง กรรมการ

4 นางจารุวรรณ  ธฤตธนนนัท์ ครู บา้นซ ายาง กรรมการ

5 นางสุคนธา  ทองรักษ์ ครู บา้นโคกสูงวิทยา กรรมการและเลขานุการ

การป้ันดินน ้ามนั ปฐมวยั

การสร้างภาพดว้ยการฉีก ตดั ปะ กระดาษ ปฐมวยั

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559



N0 เขต ID กิจกรรม
ล าดั

บ
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ศูนยเ์ครือขา่ย หน้าที่ สาระ

1 30 การแขง่ขนัคัดลายมอืส่ือภาษาไทย ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

2 31 การแขง่ขนัคัดลายมอืส่ือภาษาไทย ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

3 32 การแขง่ขนัคัดลายมอืส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

4 7 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

เช็คกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่  66 ประจ าปกีารศึกษา  2559



5 8 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

6 36 การแขง่ขนัอา่นเอาเร่ืองตามแนว PISA ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

7 37 การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

8 38 การแขง่ขนัเรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

9 759 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย



3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

10 760 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

11 761 การแขง่ขนัท่องอาขยานท านองเสนาะ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

12 762 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

13 763 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย



5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

14 764 การแขง่ขนัปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

15 46 การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กลอนส่ี (4 บท) ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

16 47 การแขง่ขนักวีเยาวชนคนรุ่นใหม ่กาพยย์านี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาไทย

2 รองประธาน ภาษาไทย

3 กรรมการ ภาษาไทย

4 กรรมการ ภาษาไทย

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาไทย

17 122 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

18 123 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์



2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

19 124 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

20 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

21 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎหีรือค าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

22 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์



4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

23 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

24 129 การแขง่ขนัสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

25 130 การแขง่ขนัสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

26 132 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์



27 133 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

28 134 การแขง่ขนัคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คณิตศาสตร์

2 รองประธาน คณิตศาสตร์

3 กรรมการ คณิตศาสตร์

4 กรรมการ คณิตศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ คณิตศาสตร์

29 86 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

30 85 การแขง่ขนัอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

31 90 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์



3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

32 91 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

33 93 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

34 94 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

35 95 การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์



5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

36 96 การแขง่ขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

37 99 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

38 100 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

39 766 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

40 181 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์



2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

41 184 การแขง่ขนัเคร่ืองร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

42 190 การแขง่ขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึน้จากพืน้) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

43 770 การแขง่ขนัเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมอื) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ วิทยาศาสตร์

2 รองประธาน วิทยาศาสตร์

3 กรรมการ วิทยาศาสตร์

4 กรรมการ วิทยาศาสตร์

5 กรรมการและเลขานุการ วิทยาศาสตร์

44 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา



4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

45 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

46 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

47 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

48 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา



49 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

50 147 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

51 14 การประกวดภาพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

52 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

53 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา



3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

54 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

55 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

56 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

57 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา



5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

58 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

59 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

60 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

61 169 การประกวดสวดมนต์แปลองักฤษ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สังคมศึกษา

2 รองประธาน สังคมศึกษา

3 กรรมการ สังคมศึกษา

4 กรรมการ สังคมศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สังคมศึกษา

62 738 การแขง่ขนัแอโรบิก ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ สุขศึกษา



2 รองประธาน สุขศึกษา

3 กรรมการ สุขศึกษา

4 กรรมการ สุขศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สุขศึกษา

63 739 การแขง่ขนัแอโรบิก ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สุขศึกษา

2 รองประธาน สุขศึกษา

3 กรรมการ สุขศึกษา

4 กรรมการ สุขศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สุขศึกษา

64 740 การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ สุขศึกษา

2 รองประธาน สุขศึกษา

3 กรรมการ สุขศึกษา

4 กรรมการ สุขศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สุขศึกษา

65 741 การแขง่ขนัตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ สุขศึกษา

2 รองประธาน สุขศึกษา

3 กรรมการ สุขศึกษา

4 กรรมการ สุขศึกษา

5 กรรมการและเลขานุการ สุขศึกษา

66 262 การแขง่ขนัศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์



4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

67 263 การแขง่ขนัศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

68 265 การแขง่ขนัศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

69 268 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

70 269 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์



71 271 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

72 721 การแขง่ขนัเขยีนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

73 300 การแขง่ขนัการเขยีนภาพจติรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

74 307 การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

75 308 การแขง่ขนัการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์



3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

76 309 การแขง่ขนัการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

77 310 การแขง่ขนัวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

78 311 การแขง่ขนัประติมากรรม ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

79 312 การแขง่ขนัประติมากรรม ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์



5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

80 313 การแขง่ขนัประติมากรรม ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ทัศนศิลป์

2 รองประธาน ทัศนศิลป์

3 กรรมการ ทัศนศิลป์

4 กรรมการ ทัศนศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ ทัศนศิลป์

81 314 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดเอก ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

82 315 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดเอก ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

83 316 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดทุม้ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

84 317 การแขง่ขนัเด่ียวระนาดทุม้ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี



2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

85 323 การแขง่ขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

86 324 การแขง่ขนัเด่ียวฆอ้งวงใหญ่ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

87 325 การแขง่ขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

88 326 การแขง่ขนัเด่ียวฆอ้งวงเล็ก ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี



4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

89 327 การแขง่ขนัเด่ียวซอด้วง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

90 328 การแขง่ขนัเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

91 329 การแขง่ขนัเด่ียวซออู ้ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

92 330 การแขง่ขนัเด่ียวซออู ้ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี



93 331 การแขง่ขนัเด่ียวจะเข ้ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

94 332 การแขง่ขนัเด่ียวจะเข ้ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

95 333 การแขง่ขนัเด่ียวขมิ 7 หยอ่ง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

96 334 การแขง่ขนัเด่ียวขมิ 7 หยอ่ง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

97 335 การแขง่ขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี



3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

98 336 การแขง่ขนัเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

99 337 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

100 338 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

101 339 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี



5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

102 781 การแขง่ขนัการบรรเลงวงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

103 341 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์มน้วมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

104 782 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์มน้วมผสม เคร่ืองสายเคร่ืองเด่ียว ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

105 343 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

106 783 การแขง่ขนัวงปีพ่าทยไ์มแ้ขง็เคร่ืองคู่ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี



2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

107 345 การแขง่ขนัวงองักะลุง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

108 784 การแขง่ขนัวงองักะลุง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

109 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

110 347 การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ก ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี



4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

111 348 การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุง่ ประเภททีม ข ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

112 352 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

113 353 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

114 370 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี



115 371 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

116 737 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

117 731 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

118 736 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

119 732 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี



3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

120 602 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

121 603 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

122 604 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

123 605 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี



5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

124 369 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

125 373 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

126 372 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

127 374 การแขง่ขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

128 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี



2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

129 375 การประกวดขบัขานประสานเสียง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

130 601 การประกวดขบัขานประสานเสียง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ดนตรี

2 รองประธาน ดนตรี

3 กรรมการ ดนตรี

4 กรรมการ ดนตรี

5 กรรมการและเลขานุการ ดนตรี

131 376 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

132 377 การแขง่ขนัร าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์



4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

133 378 การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

134 379 การแขง่ขนัระบ ามาตรฐาน ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

135 395 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

136 396 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์



137 398 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

138 399 การแขง่ขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

139 400 การแขง่ขนัการแสดงตลก ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

140 404 การแขง่ขนัมายากล ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ นาฏศิลป์

2 รองประธาน นาฏศิลป์

3 กรรมการ นาฏศิลป์

4 กรรมการ นาฏศิลป์

5 กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป์

141 52 การแขง่ขนัการพูดสุนทรพจน์ภาษาจนี ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ ภาษาต่างประเทศ

2 รองประธาน ภาษาต่างประเทศ



3 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

4 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

142 54 การแขง่ขนัการพูดสุนทรพจน์ภาษาจนี ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาต่างประเทศ

2 รองประธาน ภาษาต่างประเทศ

3 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

4 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

143 53 การแขง่ขนัการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุน่ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาต่างประเทศ

2 รองประธาน ภาษาต่างประเทศ

3 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

4 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

144 55 การแขง่ขนัการพูดเพือ่อาชีพภาษาจนี ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาต่างประเทศ

2 รองประธาน ภาษาต่างประเทศ

3 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

4 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

145 57 การแขง่ขนัการพูดเพือ่อาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ ภาษาต่างประเทศ

2 รองประธาน ภาษาต่างประเทศ

3 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ

4 กรรมการ ภาษาต่างประเทศ



5 กรรมการและเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ

146 10 การแขง่ขนัการผูกเง่ือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

147 51 การแขง่ขนัการใช้เขม็ทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

148 62 การแขง่ขนัการจดัการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

149 71 การแขง่ขนักจิกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

150 70 การแขง่ขนักจิกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน



2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

151 776 กจิกรรมนักเรียนเพือ่นทีป่รึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

152 102 การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

153 103 การแขง่ขนัการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

154 708 การประกวดยวุบรรณารักษ์ส่งเสริมการอา่น ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน



4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

155 709 การประกวดยวุบรรณารักษ์ส่งเสริมการอา่น ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

2 รองประธาน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

3 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

4 กรรมการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

156 2 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

157 5 การแขง่ขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

158 11 การแขง่ขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์



159 16 การแขง่ขนัการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

160 17 การแขง่ขนัการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

161 20 การแขง่ขนัการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

162 21 การแขง่ขนัการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

163 24 การแขง่ขนัการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์



3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

164 25 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

165 28 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

166 29 การแขง่ขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์

5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

167 44 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ คอมพิวเตอร์

2 รองประธาน คอมพิวเตอร์

3 กรรมการ คอมพิวเตอร์

4 กรรมการ คอมพิวเตอร์



5 กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์

168 755 การแขง่ขนัหุน่ยนต์อตัโนมติั ป .1-ป.6 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

169 756 การแขง่ขนัหุน่ยนต์อตัโนมติั ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

170 757 การแขง่ขนัหุน่ยนต์กึง่อตัโนมติั ป .1-ป.6 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

171 758 การแขง่ขนัหุน่ยนต์กึง่อตัโนมติั ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

172 243 การแขง่ขนัหุน่ยนต์บังคับมอื ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์



2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

173 247 การแขง่ขนัหุน่ยนต์บังคับมอื ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

174 250 การประกวดโครงงานหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

175 251 การประกวดโครงงานหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ หุน่ยนต์

2 รองประธาน หุน่ยนต์

3 กรรมการ หุน่ยนต์

4 กรรมการ หุน่ยนต์

5 กรรมการและเลขานุการ หุน่ยนต์

176 1 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ



4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

177 6 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

178 3 การแขง่ขนัจกัสานไมไ้ผ่ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

179 4 การแขง่ขนัจกัสานไมไ้ผ่ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

180 12 การแขง่ขนัประดิษฐ์พานพุม่สักการะ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ



181 13 การแขง่ขนัประดิษฐ์กระทงดอกไมธู้ปเทียนแพ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

182 18 การแขง่ขนัโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

183 19 การแขง่ขนัโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

184 22 การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบแหง้ ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

185 23 การแขง่ขนัจดัสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ



3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

186 26 การแขง่ขนัแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

187 27 การแขง่ขนัแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

188 734 การแขง่ขนัท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

189 34 การแขง่ขนัท าน้ าพริก ผักสด เคร่ืองเคียง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ



5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

190 48 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

191 50 การแขง่ขนัท าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทขา้ว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

192 67 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ป.4-ป.6 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

193 68 การแขง่ขนัแกะสลักผักผลไม ้ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ การงานอาชีพ

2 รองประธาน การงานอาชีพ

3 กรรมการ การงานอาชีพ

4 กรรมการ การงานอาชีพ

5 กรรมการและเลขานุการ การงานอาชีพ

194 702 การปัน้ดินน้ ามนั ปฐมวัย 1 ประธานกรรมการ ปฐมวัย



2 รองประธาน ปฐมวัย

3 กรรมการ ปฐมวัย

4 กรรมการ ปฐมวัย

5 กรรมการและเลขานุการ ปฐมวัย

195 703 การสร้างภาพด้วยการฉกี ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 1 ประธานกรรมการ ปฐมวัย

2 รองประธาน ปฐมวัย

3 กรรมการ ปฐมวัย

4 กรรมการ ปฐมวัย

5 กรรมการและเลขานุการ ปฐมวัย

196 650 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวโปงลาง ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

197 651 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวโปงลาง ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

198 652 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวโหวต ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่



4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

199 653 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวโหวต ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

200 654 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวพิณ ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

201 655 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวพิณ ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

202 656 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวแคน ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่



203 657 การแขง่ขนัเด่ียวดนตรีพืน้เมอืง เด่ียวแคน ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

204 658 การแขง่ขนัวงดนตรีพืน้เมอืง(โปงลาง) ป.1-ป.6 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

205 659 การแขง่ขนัวงดนตรีพืน้เมอืง(โปงลาง) ม.1-ม.3 1 ประธานกรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

2 รองประธาน กจิกรรมท้องถิน่

3 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

4 กรรมการ กจิกรรมท้องถิน่

5 กรรมการและเลขานุการ กจิกรรมท้องถิน่

206 75 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ ป .1-ป.6 1 นางจารว ี ทวยภา ผอ.ร.ร. บ้านแสงบัวทอง นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

207 704 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 นางสาวชนิสรา  พลแสน ครู ร.ร. ชุมชนหนองคะเน ชุมแพ รองประธาน เรียนร่วม-ภาษาไทย

208 80 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 นางฟองจันทร์  พลธี ครู ร.ร. หนองไผ่พิทยาคม วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

209 84 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 นางทองยุ่น กุดจอมศรี ครู ร.ร. บ้านป่ากล้วย ภผูามา่น กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

210 748 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 5 นางทองคิด  สายทองค า ครู ร.ร. เหมือดแอ่ภูเม็ง หนองเรือภเูมง็ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

211 74 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ ม.1-ม.3 1 นายภาคิไนย   บ ารุงเชื้อ ผอ.ร.ร. โคกกลางโนนคูณโนนศิลา กดุกว้างโนนสะอาด ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

212 705 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 นายณรงค์  ทองเขียว ครู ร.ร. ดินด าวังชัยวิทยา ลุ่มน้ าบอง รองประธาน เรียนร่วม-ภาษาไทย



213 79 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 3 นางดวงจันทร์  สินไธสง ครู ร.ร. บ้านหนองโนประชาสรรค์ หนองเรือภเูมง็ กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

214 81 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 4 นางอุทมุพร  ชีวานุตระ ครู ร.ร. บ้านโนนชาติ โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

215 749 การแขง่ขนัการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 5 นางนภาพร   ชาธรรมา ครู ร.ร. บ้านกุดขอนแก่น แกน่หว้าเซิน กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

216 97 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ ป.1-ป.6 1 นายสาโรจน์  ปาสาทงั ผอ.ร.ร. บ้านท่ากุญชร นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

217 98 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 นางเพญ็จันทร์  เหล่าสมบติั ครู ร.ร. หนองกุงมน หนองเรือภเูมง็ รองประธาน เรียนร่วม-ภาษาไทย

218 101 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 นางทพินิช  เพยีรศรีธรรม ครู ร.ร. บ้านหนองแวงภูเขา บูรพา กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

219 104 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 นางจันทร์เพญ็  หมวดโพธิก์ลาง ครู ร.ร. บ้านโนนคอม ภผูามา่น กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

220 105 การแขง่ขนันักอา่นขา่วรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 5 นางค าปอน  โนนค า ครู ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน นาจานซ ายาง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

221 108 การแขง่ขนัการจดัท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 1 นายสวติ  ค าภา ผอ.ร.ร. บ้านโนนงาม นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

222 109 การแขง่ขนัการจดัท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 นางนิตยา  สนอุป ครู ร.ร. บ้านโคกสูงวิทยานุกูล กดุกว้างโนนสะอาด รองประธาน เรียนร่วม-ภาษาไทย

3 นางเกศินี  จันทรศิริ ครู ร.ร. หนองหอยเทพวัญ บูรพา กรรมการ เรียนร่วม-สังคมศึกษา

4 นางชญาภา  เสนารินทร์ ครู ร.ร. ชุมชนโนนหันวันครู โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

5 นางภคัวดี  หารปรี ครู ร.ร. บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเกา่ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ภาษาไทย

223 127 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ป.1-ป.6 1 นายธรัตพนธ ์ วทิย์บญุประคม ผอ.ร.ร. บ้านซ ายาง นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-สังคมศึกษา

224 128 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 นางจินตนา  วงศ์สง่า ครู ร.ร. นาหนองทุ่มวิทยาคม โนนหนันาหนองทุม่ รองประธาน เรียนร่วม-สังคมศึกษา

225 135 การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3 นางจันทร์จิรา  เหล่าม่วง ครู ร.ร. บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ เรียนร่วม-สังคมศึกษา

4 นางอรุณ  ขันเพชร ครู ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน นาจานซ ายาง กรรมการ เรียนร่วม-สังคมศึกษา

5 นางประพมิพรรณ  สมบรูณ์ ครู ร.ร. หนองแสงวิทยาสรรค์ บูรพา กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-สังคมศึกษา

226 233 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ป.1-ป.6 1 นายสมดี  จ านงสุข ผอ.ร.ร. บ้านสารจอดร่องกลอง นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

227 236 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 นางรัตนาภรณ์  ทองดี ครู ร.ร. จตุรคามรังสรรค์ เวียงเกา่ รองประธาน เรียนร่วม-ศิลปะ

228 239 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 น.ส.สุทศิา  ล้านบญุมี ครู ร.ร. ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

229 241 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 นายประสงค์  แสนหล้า ครู ร.ร. นาหนองทุ่มวิทยาคม โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ



230 248 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 5 นายสมบรูณ์  โม้พมิพ์ ครู ร.ร. บ้านหนองแดง นาจานซ ายาง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ศิลปะ

231 234 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ม.1-ม.3 1 นายเสรี  หลักม่วง ผอ.ร.ร. โสกเต็นวิทยาคม นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

232 237 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 3 นางสาวกัญญารัตน์  เกื้อกูล ครู ร.ร. อนุบาลภูเวียง ภเูวียง กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

233 240 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4 นางอุไรวรรณ ภญิโญทรัพย์ ครู ร.ร. ชุมชนโนนหันวันครู โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

234 242 การแขง่ขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 2 นายวรวฒิุ  ดอนเปะ๊ ครู ร.ร. ห้วยชันวิทยา แกน่หว้าเซิน รองประธาน เรียนร่วม-ศิลปะ

5 นางวมิลลักษณ์  ชาหนองหวา้ ครู ร.ร. หนองขามวิทยาคาร ชุมแพ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ศิลปะ

236 274 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ ป.1-ป.6 1 นายสมาน  เพชรนาวา ผอ.ร.ร. บ้านหนองโก นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

237 275 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 2 นางพรลภสั  สุขชีวี ครู ร.ร. บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ รองประธาน เรียนร่วม-ศิลปะ

238 276 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 นายบญุมา  ชนะบญุ ครู ร.ร. บ้านหนองแดง นาจานซ ายาง กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

239 277 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 4 นายนิติศาสตร์  เคนมิ่ง ครู ร.ร. บ้านวังยาว โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

5 นางสาวรมณี  ศรีบญุเรือง ครู ร.ร. อนุบาลภูเวียง  ภเูวียง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ศิลปะ

241 281 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเหน็ ม.1-ม.3 1 นายเทยีนชัย  ลาสอน ผอ.ร.ร. บ้านสันติสุข นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

242 282 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 นายสมชาย  ชารีวรรณ์ ครู ร.ร. บ้านโป่งเอียด มติรสัมพันธ์ รองประธาน เรียนร่วม-ศิลปะ

243 283 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 3 นายอัครพล  ผาปริญญา ครู ร.ร. บ้านดอนหันสระบัว บูรพา กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

244 284 การประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 4 นายวรชัย  ประเสริฐศิลป์ ครู ร.ร. โสกเต็นวิทยาคม นาจานซ ายาง กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

245 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 5 นางแพงบญุ  พรมแวง ครู ร.ร. หนองไผ่พิทยาคม วังหนิลาดหนองไผ่ไชยสอกรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ศิลปะ

246 287 การแขง่ขนัการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1 นายประดิษฐ์  หล้าทนูธกีุล ผอ.ร.ร. โนนส าราญหนองหญ้าขาว นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

2 นายอุบล  ผานาค ครู ร.ร. บ้านสว่างดอนช้าง หนองเรือภเูมง็ รองประธาน เรียนร่วม-ศิลปะ

3 นายธนาภร  ขันภกัดี ครู ร.ร. บ้านโนนส าราญหนองหญ้าขาวนาจานซ ายาง กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

4 นางอมลวรรณ  สุขสม ครู ร.ร. บ้านเลิงแสง แกน่หว้าเซิน กรรมการ เรียนร่วม-ศิลปะ

5 นางพดชะฎา  พราวจันทกึ ครู ร.ร. โคกม่วงศึกษา มติรสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-ศิลปะ

247 160 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 นายบญุศรี  เคนมิ่ง ผอ.ร.ร. บ้านหนองแดง นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน



248 162 การแขง่ขนัการท าอาหาร ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 นางพชัรา ภพูนัลา ครู ร.ร. บ้านโนนสว่างท่ากระบือ ภผูามา่น รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

3 นางทศันีย์ ทพิย์รักษ์ ครู ร.ร. ดินด าวังชัยวิทยา ลุ่มน้ าบอง กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

4 นางวไิลวรรณ  ศรีวชัรินทร์ ครู ร.ร. สะอาดประชาสรรค์ หนองเรือภเูมง็ กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นางเจียระไน  เสรพล ครู ร.ร. บ้านนาชุมแสง ภเูวียง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

249 167 การแขง่ขนัการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 นายค าเบง็  รถสีดา ผอ.ร.ร. บ้านหนองแดง นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

250 171 การแขง่ขนัการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 นางวรรณวนัช  คุณธานี ครู ร.ร. บ้านโนนทอง หนองเรือภเูมง็ รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

3 นางศุภลักษณ์  ทดัมาลา ครู ร.ร. บ้านเหมือดแอ่หนองบัว โนนทองโนนทัน กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

4 นางสาวปริยาภรณ์  แดงน้อย               ครู ร.ร. บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)   หนองเรือภเูมง็ กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นางสาววนัเพญ็  แสนธรรมมา ครู ร.ร. บ้านซ ายาง นาจานซ ายาง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

251 175 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 นายประคอง  วรรณพนัธ์ ผอ.ร.ร. นาจานนาเจริญโนนทัน นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

252 177 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป .1-ป.6 2 นางสงกรานต์  ขุนนนท์ ครู ร.ร. บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเกา่ รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

253 182 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป .1-ป.6 3 นายพเิศษ   สุนทรส ครู ร.ร. บ้านซ ายาง นาจานซ ายาง กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

254 185 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป .1-ป.6 4 นายเอกชัย  อาคมคง ครู ร.ร. อนุบาลภูเวียง ภเูวียง กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นายพชิิต  ประไพเพชร ครู ร.ร. บ้านวังยาว โนนหนันาหนองทุม่ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

255 195 การแขง่ขนัการร้อยมาลัยดอกไมส้ด ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 นายอุไร  ลาสอน ผอ.ร.ร. ภูห่านศึกษา นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

256 197 การแขง่ขนัการร้อยมาลัยดอกไมส้ด ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 2 นางรัตติกุล  ค ายัง ครู ร.ร. ชุมชนบ้านวังเพิ่ม เสมาสีชมพู รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

3 นางขนิษฐา  ปอ้งปาน ครู ร.ร. บ้านสะอาด หนองนาค า กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

4 นางจันทร์จิรา  เหล่าม่วง ครู ร.ร. บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง วังหนิลาดหนองไผ่ไชยสอกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นางธาริณี  ลอยขามปอ้ม ครู ร.ร. บ้านหนองโก นาจานซ ายาง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

257 208 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 1 นายสุราษฎร์  จันผาผาย ผอ.ร.ร. หนองกระบือวิทยาคม นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

258 750 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 2 นางธนัญญานุช  สุดชุมแพ ครู ร.ร. บ้านหนองบัวโนนเมือง ชุมแพ รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

259 209 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 3 นางสาวสุทศิา  ล้านบญุมี ครู ร.ร. ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ เรียนร่วม-การงาน



260 751 การแขง่ขนัการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 4 นายธานุมาส  ทมุหนู ครู ร.ร. ชุมชนหนองเรือ หนองเรือภเูมง็ กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นายธวชัชัย  นาเลิง ครู ร.ร. บ้านหนองไฮ-วังขอนยม นาจานซ ายาง กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

263 226 การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1 นายเฉลิมชัย  สมทา่ ผอ.ร.ร. บ้านหนองปลาซิว นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

2 นายสมเด็จ ปาเขียว ครู ร.ร. บ้านกุดน้ าใส ภเูวียง รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

3 นายชนาธปิ  ศรีสวา่ง ครู ร.ร.
บ้านหนองผือราษฎร์

ประสิทธิ์
บูรพา กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

4 นางสมบติั แสงฤทธิ์ ครู ร.ร. บ้านโคกสง่า ภเูวียง กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นางทศันีย์ แสนสุภา ครู ร.ร. หนองโพนนาหม่อ แกน่หว้าเซิน กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

264 231 การแขง่ขนัการจดัสวนถาดแบบแหง้ ประเภทนักเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 1 นายกฤษฎา  โซ่มาลา ผอ.ร.ร. หนองทุ่มประชาสรรค์ นาจานซ ายาง ประธานกรรมการ เรียนร่วม-การงาน

2 นายวไิสย  ล าเพยพล ครู ร.ร. บ้านหินร่องโนนสวรรค์ เวียงเกา่ รองประธาน เรียนร่วม-การงาน

3 นายวทิรูย์    กางขุนทด ครู ร.ร. บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้องดงชมพู กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

4 นางขนิษฐา ปอ้งปาน ครู ร.ร. บ้านสะอาด หนองนาค า กรรมการ เรียนร่วม-การงาน

5 นางรจนา  ธงชัย ครู ร.ร. ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการและเลขานุการ เรียนร่วม-การงาน

265 กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม 1 นางสาวกาญจนภสัส์  สีดาแหลม ศน. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ การศึกษาพิเศษ

2 นางสมหมาย  พลศิลป์ ครู ร.ร. นาหนองทุ่มวทิยาคม โนนหนันาหนองทุม่ รองประธาน การศึกษาพิเศษ

3 นางนภาพร  ชาธรรมมา ครู ร.ร. บา้นกุดขอนแก่น แกน่หว้าเซิน รองประธาน การศึกษาพิเศษ

4 นางพกิุล  ปอ้งปาน ครู ร.ร. หนองนาค า หนองนาค า กรรมการ การศึกษาพิเศษ

5 นางสาวปราณปรียา วนัทา ครู ร.ร. บา้นขนวนนคร กดุกว้างโนนสะอาด กรรมการ การศึกษาพิเศษ

6 นางนฤมล  สาหล้า ครู ร.ร. บา้นโนนทอง โนนทองโนนทัน กรรมการ การศึกษาพิเศษ

7 นางกอบกุล  ยอดแก้ว ครู ร.ร. บา้นชุมแพ ชุมแพ กรรมการ การศึกษาพิเศษ

8 นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู ร.ร. บา้นโนนทองหลาง วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

กรรมการ การศึกษาพิเศษ

9 นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ ศน. สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ



ท่ี ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน ศนูยเ์ครอืขำ่ย ปฏบิัตหินำ้ที่

1 นางสาวกาญจนภสัส์  สีดาแหลม ศน. สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ
2 นางสมหมาย  พลศิลป์ ครู ร.ร. นาหนองทุ่มวิทยาคม โนนหนันาหนองทุ่ม รองประธาน
3 นางนภาพร  ชาธรรมมา ครู ร.ร. บา้นกุดขอนแก่น แก่นหวา้เซิน รองประธาน
4 นางพิกุล  ป้องปาน ครู ร.ร. หนองนาค า หนองนาค า กรรมการ
5 นางสาวปราณปรียา วนัทา ครู ร.ร. บา้นขนวนนคร กุดกวา้งโนนสะอาด กรรมการ
6 นางนฤมล  สาหลา้ ครู ร.ร. บา้นโนนทอง โนนทองโนนทนั กรรมการ
7 นางกอบกุล  ยอดแกว้ ครู ร.ร. บา้นชุมแพ ชุมแพ กรรมการ
8 นางธนภรณ์  สมเทศน์ ครู ร.ร. บา้นโนนทองหลาง วงัหินลาดหนองไผ่ไชยสอ กรรมการ 
9 นางสาวกฤตมุข  เฉิดทรัพย์ ศน. สพป.ขอนแก่น เขต 5 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบหลักฐานกลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม



N0 เขต ID กิจกรรม สาระ จ านวนหอ้ง วันที่แข่งขัน โรงเรยีน

206 75 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

207 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องเก็บตัว  1 ห้อง

208 80 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

209 84 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

210 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทสิติก ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

211 74 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

212 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องเก็บตัว  1 ห้อง

213 79 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

214 81 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

215 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทสิติก ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

216 97 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 7-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

217 98 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องเก็บตัว  1 ห้อง

218 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

219 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

220 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว ์ประเภทนักเรียนออทสิติก ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย

221 108 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องแข่งขัน 2 ห้อง 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

222 109 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-ภาษาไทย ห้องแข่งขัน 2 ห้อง 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

223 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-สังคมศึกษา ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 6-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

224 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-สังคมศึกษา ห้องเก็บตัว  1 ห้อง

225 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-สังคมศึกษา

รา่งจัดสูจิบตัรกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่  66 ประจ าปกีารศึกษา  2559  กลุ่มการศึกษาพิเศษเรยีนรวม



N0 เขต ID กิจกรรม สาระ จ านวนหอ้ง วันที่แข่งขัน โรงเรยีน

รา่งจัดสูจิบตัรกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่  66 ประจ าปกีารศึกษา  2559  กลุ่มการศึกษาพิเศษเรยีนรวม

226 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

227 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

228 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

229 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

230 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทสิติก ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

231 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ ห้องแข่งขัน 1 ห้อง 6-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

232 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

233 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

234 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

235 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทสิติก ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

236 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ เวทีแข่งขันเล็ก 1 เวที 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

237 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ พร้อมเคร่ืองเสียง

238 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ เวที  1 

239 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

240 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทสิติก ป.1-ป.6 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

241 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเหน็ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ เวทีแข่งขันเล็ก 1 เวที 6-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

242 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ พร้อมเคร่ืองเสียง

243 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ เวที  1 

244 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ

245 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทสิติก ม.1-ม.3 เด่ียว/ครู 1 คน เรียนร่วม-ศิลปะ



N0 เขต ID กิจกรรม สาระ จ านวนหอ้ง วันที่แข่งขัน โรงเรยีน

รา่งจัดสูจิบตัรกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่  66 ประจ าปกีารศึกษา  2559  กลุ่มการศึกษาพิเศษเรยีนรวม

246 287 การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 7 คน/ครู 3 คน เรียนร่วม-ศิลปะ เวทีแข่งขันเล็ก 1 เวที 7-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

พร้อมเคร่ืองเสียง

เวที  1 

247 160 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 1 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

248 162 การแข่งขันการท าอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน

249 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ห้องแข่งขัน 2 ห้อง 7-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

250 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน

251 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 1 6-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

252 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน

253 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 1 7-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

254 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน

255 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 2 5-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

256 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน

257 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ห้องคอมพิวเตอร์ อนุบาลภูเวยีง

258 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ม.1-ม.3 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ถ้ามีคอม  34 ตัวจดัวนัเดียว

259 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ถ้ามีคอมน้อยกวา่ให้แยกระดับ

260 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน 2 วนั  กรรมการชุดเดียวกัน

261 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ป.1-6 5-ต.ค.-59

262 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทมี 2 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน ม.1-3 6-ต.ค.-59

263 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 2 6-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง



N0 เขต ID กิจกรรม สาระ จ านวนหอ้ง วันที่แข่งขัน โรงเรยีน

รา่งจัดสูจิบตัรกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรยีนครัง้ที่  66 ประจ าปกีารศึกษา  2559  กลุ่มการศึกษาพิเศษเรยีนรวม

264 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแหง้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ทมี 3 คน/ครู 2 คน เรียนร่วม-การงาน เต็นท์  10 หลัง จดุ 2 7-ต.ค.-59 อนุบาลภูเวยีง

หมายเหตุ

ขอหอ้งพักกรรมการตรวจหลักฐาน  1 หอ้ง

เป็นเพยีงรา่ง  โรงเรยีนปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม

ประสานงาน  ศน.กาญจนภัสส ์ 095 - 1741654  



หมวดหมู่ : ศิลปวฒันธรรมอีสาน

ท่ี ID
รายการ
แข่งขนั

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ี

1 650
1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
2 651

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
3 652

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
4 653

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
5 654

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

บัญชีรายช่ือคณะกรรมการตัดสิน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่66 ปีการศึกษา 2559 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

ค าส่ัง สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที…่525.../2559 ส่ัง  ณ  วนัที…่30.....เดอืน.....กันยายน.....พ.ศ.2559

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวพิณ ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโปงลาง ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโปงลาง ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโหวด ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวโหวด ม.1-ม.3



2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
6 655

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
7 656

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
8 657

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
9 658

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ
10 659

1 นายส ารอง  ค  ามี ผอ.ร.ร. บา้นไคร่นุ่น ประธานกรรมการ

2 นายภาคภูมิ  ภูมาก ครู บา้นศาลาดิน กรรมการ

การแข่งขนัวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวพิณ ม.1-ม.3

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวแคน ป.1-ป.6

การแข่งขนัเด่ียวดนตรีพ้ืนเมือง เด่ียวแคน ม.1-ม.3

การแข่งขนัวงดนตรีพ้ืนเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6



3 นายปฏิบภทัรพงษ ์ ทรงชยั ครู ชุมชนบา้นวงัเพ่ิม กรรมการ

4 นายธนชยั  เวียงเทียมขวา ครู ชุมชนหนองเรือ กรรมการ

5 นายยทุธการณ์  แอมมนนท์ ครู อนุบาลภูเวียง กรรมการและเลขานุการ


