ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๑๓๙/๓๓๓๓

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
หมู่ ๗ ต.กาแพง อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการดาเนินการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา............................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบขออนุญาตไปราชการ
จานวน ๑ ชุด
๒. ร่าง คาสั่ง ฯ
จานวน ๑ ชุด
๓. สูจิบัตรการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวน ๑ ชุด
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ – ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดศรีสะเกษ ๒ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ การนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
เขต ๒ รับผิดชอบ หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอเชิญคณะกรรมการการตัดสินที่มีรายชื่อตามคาสั่งที่
แนบมาพร้อมนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ในวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ สนามแข่งขันที่กาหนด เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินก่อนการดาเนินงาน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิหารเจ้าคุณปู่ วัดสระกาแพงใหญ่ อาเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเข้าที่พักหลังจากประชุม โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ผู้รับผิดชอบค่าพาหนะในการเดินทางค่าตอบแทนของคณะกรรมการตัดสิน และขอให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่านเตรียม
เอกสาร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย แนบมาพร้อมในวันประชุมคณะกรรมการ และในส่วนของคณะกรรมการการ
ตัดสินจากต่างจังหวัด ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสุริภาศ สีหะวงษ์)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เบอร์โทรผู้ประสานงาน ศน.สัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ :
๐๘๓-๔๖๕๔๕๑๘ ศน.ไพยวรรณ มะโนรัตน์: ๐๙๗-๓๓๕๒๙๑๔ ศน.ชาตรี ไชยโยธา: ๐๘๑-๗๑๙๕๙๑

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันประชุมคณะกรรมการตัดสิน กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิหารเจ้าคุณปู่ วัดสระกาแพงใหญ่
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
เอกสารประกอบ
๑. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนตัว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
๒. สาเนาหนังสือ คาสั่ง อนุญาต
/อนุมัติ ให้ไปราชการ
๓. เอกสาร Google Map
๔. สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือ บัตร
ประจาตัวข้าราชการ

จานวน
๑ แผ่น

หมายเหตุ
ตามแบบที่กาหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๒ ชุด

ตามแบบฟอร์มของหน่วยงานต้นสังกัด
(โรงเรียน หรือ สพป.)

๑ แผ่น
๓ แผ่น

หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ครูอนุมัติ โดย ผู้อานวยการโรงเรียน ////
ผู้อานวยการโรงเรียน / ศึกษานิเทศก์ อนุมัติโดย ผอ.เขตฯ

แบบขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

เรื่อง ขออนุมัติไปราชการในราชอาณาจักร ( กรณีขอใช้ รถส่วนตัว / เครื่องบิน )
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................
ด้วยข้าพเจ้า .................................................ตาแหน่ง......................................................
ได้รับทราบคาสั่ง สพฐ.ที่ .................. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่................ ให้ข้าพเจ้าพร้อมด้วย..............................................
เดินทางไปราชการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ.สถานที่ ...................................................... อาเภอ
.................................จังหวัดศรีสะเกษ
ในวันที่........เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562.ถึงวันที่............
เดือนเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 รวม.........วัน ในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าขออนุมัติเดินทางไปราชการโดย
ใช้ยานพาหนะ
เครื่องบิน เนื่องจาก .............................................................................................................
รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจาก .........................................................................................................
โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อ............................หมายเลขทะเบียน..................... ออกเดินทางจาก บ้านเลขที่ตาบล.........................
อาเภอ ............................ จังหวัด................................ถึงสถานที่จัดการแข่ งขันที่............................................ตาบล
...........................อาเภอ......................... จังหวัดศรีสะเกษ
.รวมระยะทางไป - กลับ...............
กิโลเมตร (แนบGoogle map) ขอเบิกเงินค่าชดเชยน้ามันตามระเบียบฯ กิโลเมตรละ 4 บาท รวมเป็นเงิน………………….
บาท (...........................................................................) และมีความประสงค์
ไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
โดยขอเบิกเพียง .....................บาท
งบประมาณ ของหน่วยจัด ชื่อ...................................................................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550 และระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งนี้ กรณีเกิดปัญหา อุบัติเหตุจากการใช้รถส่วนตัวใน
การเดินทางไปราชการในครั้งนี้ จะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเอง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต
(..................................................)
ตาแหน่ง ……………………………………………………………
ความเห็นของรองผู้อานวยการเขต/ผู้อานวยการกลุ่มฯ/ผอ.โรงเรียน …………………………………………
(ลงชื่อ)...............................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ……………………………………………………………
(ลงชื่อ)................................................
(...........................................................)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………………………………………

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

(ร่าง) คาสั่งคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จังหวัดศรีสะเกษ
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.๑ – ๓
๑. สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๒. นายระพีพัฒน์ ภามาศ
ผู้อานวยการโรงเรียนรัชมังคลาภิเษก
รองประธานกรรมการ
บ้านโนนป่าเลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๓. นางนวนจันทร์ คาสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
๔. นางสาวนิภาพร น้าคา
ผู้อานวยการโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒
๕. นายสิทธิชัย อรรคบุตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกพลวง
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒
๖. นางจุรีรัตน์ สุขภาค
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทับเมย
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ
๗. นายไชยา วิญญาสุข
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคดล่าม
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
๘. นายนพดล เถื่อนแก้ว
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโนนสาราญ
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๙. นายเดชา ศรีรักษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐. นางจิราลักษณ์ ทุ่มแห่ว

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

๑๑.นายธัชเดช มหัทธนเดชวริศ ครู โรงเรียนบ้านโชค
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๑๒. นางวิภาวดี สุริยะกมล
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
๑๓. นายสารอง อมัติรัตนะ
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
๑๔. นางอรวรรณ สุขหนา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคาบอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๕. นางจุฑาวรรณ ภูบัวเพชร ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนชมิ้นพัฒนวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
๑๖. นายนิเวศน์ ชื่นค้า
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง
๑๗. นางชูศรี ฐานมั่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๑๘. นายชิตวร วังวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนแก้งโนนคาประชาสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร

กรรมการ

/๑๑.นายธัชเดช…
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย
บัวจันทร์
๒๐. นายเนตรตะวัน
จันทร์อุตส่าห์
๒๑. นายสุวิทย์ คงเกตุ

๒๒. นายสาคร ด้วงสะดี

ครู โรงเรียนบ้านแซรไปร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองน้าเค็ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๒๓. นางนันทิยา ศรีรวัฒน์
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๒๔. นางสาวศิริวรรณ เสนาวงษ์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังโพน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น ๑
๒๕. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดศรีสุนทร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๒๖. นายประจักร ศักดิ์คาดวง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๒๗. นายวิฑูร เสมอสาย
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
๒๘. นายสุพัฒน์ อนุพันธ์
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านจังเอิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
๒๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาธิป ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๒๒. นายสาคร…
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ

ผลวาวแวว
๓๐. นางสาวสุพิชชา วงศ์ภักดี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพะวร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. กิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.๔ – ๖
๑. นายสุธรรม คชพันธ์

ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสะเดา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ประธานกรรมการ

๒. ว่าที่พันตรีวศิน สอนโพธิ์

ผู้อานวยการโรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
๓. นายชัยยะ ภูกงลี

๔. นายบุญศรี ไชยบุดดี

๕. นายสุรศักดิ์ ภูบัวเพชร

๖. นายมณเฑียร สารจันทร์

๗. นายเทวา โฮงคาอุตย์

๘. นายวัชร เสนสม

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองใบพัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนโคกสง่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านชูชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

/๓. นายชัยยะ…
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประถมศึกษาอานาจเจริญ
๙. นายปฏิวัติ โกมลพันธ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๒
๑๐. นายภานรินทร์ แผ่นศิลา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหมากมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๑๑. นางสาวบุษกร ศรีชนะ
ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒
๑๒. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ศึกษานิเทศก์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
๑๓. นายพิจิตร ยานุทัย
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
๑๔. นายสุทธิพจน์ แก้วใสย์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒
๑๕. นายเสอ็ม คิดโสดา

๑๖. นายมงคลชัย ยางชุม

๑๗. นายมนูญ ภูมิประสาท

๑๘. นายธนู มังคละกุล

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓
ครู โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ครูชานาญการ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๑๕. นายเสอ็ม…
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๙. นายวิษณุพงค์ วิเศษสม

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

กรรมการ

๒๐. นายสุธี เล็กอรินทร์

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร

กรรมการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๒๑. นายประเสริฐ เกื้อประโคน ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตะโกตาพิ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
๒๒. นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบาก ๒
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
๒๓. นายอภิณัฐ นาเลาห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
๒๔. นายคมกริช อารีย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๒๕. นายพัทยา พิมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตายู(อสพป.๓๒)
๒๖. นายไสว วงศ์บา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
๒๗. ว่าที่พันตรีทินกร วงศ์พัฒน์ ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงขวาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๒๘. นายพานิช คนขยัน
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
๒๙. นายนิรุต โสพัฒน์
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสระภู

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๒๗.ว่าที่พันตรีทินกร..
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและ

๓๐. นายเอกภพ วันซวง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองดุม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

เลขานุการ
ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขานุการ

๓. การจัดการค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓
๑. นายวัฒนา โคตรเนตร

๒. นายสมคิด พระสว่าง

๓. นายศุภกร วิแสง

๔. นายเต็มเดช ต่อโชติ

๕. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์
ประดับเพชร
๖. นายธงชัย แสวงกาไร

๗. นายกฤษฎา จันทร์นวล

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพะวร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอูบมุง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
(ธนาคารกรุงเทพ ๒๙)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านซาเสี้ยว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๒

ผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูพานทอง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

/๗. นายกฤษฎา…
กรรมการ

ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต ๑
๘. นางช่อผกา วัฒนณุกุลชัย ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๑
๙. นายวัฒนา ชัยโสม
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
๑๐. นายชัยชาญ พิมพ์ตรา
ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ
๑๑. นายประทีป
ครู ชานาญการพิเศษ
พรหมประเสริฐ
โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
๑๒. นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑
๑๓. นายมนัส ทัศนรงค์
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
๑๔. ร้อยโทเพียร บุดดาโจม
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๑๕. นายสายัณห์ ม่วงเพชร
ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๑๖. นายเศกสันติ์ แสงใสแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๑๗. นายสุริยา แก้ววงศา

ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
๑๘. นายจานงค์ศักดิ์ ธุลีจันทร์ ข้าราชการบานาญ
สานักงานเขตพื้นที่การ
มัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒๘
๑๙. นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒
๒๐. นายสุวชิ ญาณ พงษ์เกษ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะเอิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๒๑. นายคณินธิปรัชต์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล
พรหมราษฎร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
๒๒. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านลึมบอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
๒๓. ว่าทีพ่ ันตรีฉัตรวัชระ
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเก็น
เสนะบุตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
๒๔. นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวง ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓
๒๕. นางสาวถาวร วันนา
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุบเพ็ก
ซับม่วงไข่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

/๑๗. นายสุริยา…
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๒๖. นายกฤษดา ศิริสุทธา

๒๗. นายศราวุธ คนสนิท

๒๘. นายวสันต์ ภูเกิดพิมพ์

๒๙. นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง

๓๐. นายสีวรา บึงไกร

ชัยภูมิ เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองคง
สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๓๑

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปะโด๊ะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านก้อนเส้า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

กรรมการ

กรรมการ

/๒๘. นายวสันต์…
กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.๑ – ๖
๑. นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคา

๒. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร
ชานาญนาค
๓. นายไกรษร แก้วฝ่าย

๔. นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะขาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชัน-สร้างแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๕. นางสุขรัตน์ อุดมผุย

ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

กรรมการและ
เลขานุการ

๕. กิจกรรมสภานักเรียน (ทีม ๗ – ๑๐) ระดับชั้น ป.๑ – ม.๓
๑. นายสังวาฬ เหล็กเพ็ชร

๒. นายภัทรศักดิ์ มนทอง

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

๓.นางสาวสุวรรณาวดี มูลทรัพย์ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านระหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
๔. นางขวัญใจ ใจจง
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น
๕. นายสมพร พงษ์เพชร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

/๓.นางสาวสุวรรณาวดี
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

๖. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายคาพร แก้ววิเศษ

๒. นางรัตนาภรณ์ กัญญาคา

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
(โนนค้อวิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

๓. นางนิตยา จาปาจีน

๔. นางอุไรวรรณ ผิวพรรณ

๕. นางสาวอัมพร ไพรเขตต์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านเลิงใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

๗. การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
๑. นายสุวิทย์ คาพร

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจิก
(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๒. นางโพธิ์ทองศิลป์ สามารถ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสวนกล้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
๓. นางสาเนียง ประนัดศรี
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
๔. นางสาวรัตนาภรณ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่
ขจัดมลทิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
๕. นายประดิษฐ คล้ายสงคราม ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหงอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒
๘. การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๑-ม.๓

ประธานกรรมการ

/๒. นางโพธิ์ทองศิลป์.
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

๑. นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
๒. นางพวงผกา จิตสุภาพ

๓. นางสาวทองมณี ศรีสม

๔. นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง

๕. นางกองแก้ว ทองนา

ผู้อานวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพยุพ์
รองประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคาปะกั้ง
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ครู โรงเรียนกันทรารมย์
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
ครู ชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปะหละ
กรรมการและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขานุการ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

๙. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.๔-ป.๖
๑. นายบุญมี ก่อบุญ

๒. นายทนงศักดิ์ แก้วศรีทอง

๓. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุด

๔. นางสาวจามรี ศิริจันทร์

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขัวก่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต ๓
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแก้งใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
ครูชานาญการ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประธานกรรมการ

/๒. นายทนงศักดิ์..
รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

๕. นางสาววันนา อ่อนขาว

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาโกน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

กรรมการและ
เลขานุการ

๑๐. การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
๑. นายศรุด บุญโนนแต้

๒. นายธนากรณ์ ปะเสทะกัง

๓. นางนนทิภา สาเภา

๔. นางรัตติยา วรวิเศษ

๕. นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์

ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
ประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพระ
รองประธานกรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้าเกลี้ยง
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
กรรมการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านพะวร
กรรมการและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เลขานุการ
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

สูจิบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ
สาระการเรียนรู้/กิจกรรม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้รับผิดชอบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สถานที่แข่งขัน : อาเภออุทุมพรพิสัย 1.โรงเรียนบ้านสาโรง(วิทยาราฎร์)
2. โรงเรียนบ้านค้อกาแพง 3. โรงเรียนบ้านหนองห้าง
4. โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา
5. โรงเรียน มจร.วัดสระกาแพงใหญ่
สถานที่แข่งขัน : อาเภอห้วยทับทัน 1. หอประชุมที่ว่าการอ.ห้วยทับทัน
2. โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
3. โรงเรียนบ้านโทะ
ผู้รับผิดชอบ
1. นายชอบ สมภาค
รองผู้อานวยการสพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร 08 1966 1880
2. นางไพยวรรณ มะโนรัตน์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร 09 7335 2914
3. ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร 08 1871 9591
4. ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร 08 3465 4518
5. นางปิยะรัตน์ สาริกา
นักวิชาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร. 08 4961 1411
6. นางดาราวัลย์ สุริเตอร์
นักวิชาการศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
โทร. 09 1829 6098
7. นายณัฐชัย เชิงหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
โทร. 08 9862 0891
8. นางสาวรจนา ขอร่ม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองกก
โทร. 08 3746 9111
9. นายวัฒนา โคตรเนตร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพะวร
โทร. 08 8580 9788
10. นายนิรันดร์ ทองสาย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโรง(วิทยาราษฎร์)
โทร. 08 9816 8587
11. นายทองรักษ์ พรหมทา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง
โทร. 08 1185 5434
12. นายสมศักดิ์ ดวงนิล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง
โทร. 09 3327 9462
13. นายวัฒนะ ขันธเสน
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโทะ
โทร. 08 9284 3527
14. นางวรัชยา ประจา
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
โทร. 06 2195 3557
15. นายประสพโชค ภาคคา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง
โทร. 08 9280 4748
16. นางรุ่งนภา ระย้าทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองห้าง
โทร. 08 6264 1016

ที่

ID

กิจกรรม

1

010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและ

ชั้น
ป. 1 - 3

เวลาที่ใช้

ประเภท

ธันวาคม
ลาดับที่แข่งขัน
12 13 14

ทีม 6 คน

P

โยนบอล

P
P

2

051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเน

ป.4 - 6

ทีม 6 คน

P
P

3

062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม

ม.1 - 3

ทีม 8 คน

P
P
4

071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

ป.1 - 6

ทีม 7 - 10 คน

P
P
5

070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

ม.1 - 3

ทีม 7 - 10 คน

P
776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

ม.1 - 3

ทีม ไม่เกิน 5 คน

P

(YC:Youth Counselor)

P
P

7

102 การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก

ป.4 - 6

ทีม 3 คน

P

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61 933279462

09.00 น. เป็นต้นไป
สนามฟุตบอล

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายณัฐชัย เชิงหอม

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61 898620891

09.00 น. เป็นต้นไป
สนามหน้าที่ว่าการ

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายวัฒนา โคตรเนตร

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61 885809788

09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุมรุ่งอรุณ

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นางวรัชยา ประจา

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 1 - 21 รร.บ้านโทะ

P
P

6

ลาดับที่ 22 - 41 นายสมศักดิ์ ดวงนิล

ลาดับที่ 1 - 21 รร.อนุบาลห้วยทับทัน

P

เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 1 - 21 ที่ว่าการ อ.ห้วยทับทัน

P

อาคาร/ห้อง/ชั้น

ลาดับที่ 1 - 21 โรงเรียนเทศบาล 1(หนองสิมใหญ่) อาคารโดม

ลาดับที่ 1 - 21 รร.ประชาพัฒนศึกษา

P

และสะกดรอย

สถานที่แข่งขัน

โรงฝึกงาน

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายวัฒนะ ขันธเสน

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 1 - 21 รร บ้านหนองห้าง

หอประชุมใหม่

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายประสพโชค ภาคคา

089-2804748

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61 นางรุ่งนภา ระย้าทอง
ลาดับที่ 1 - 61 วัดสระกาแพงใหญ่

09.00 น. เป็นต้นไป
ศาลามัยมุนี(ข้างอุโบสถ)09.00 น. เป็นต้นไป

ที่

ID

กิจกรรม

ชั้น

เวลาที่ใช้

ประเภท

8

103 การแข่งขันการทาหนังสือเล่มเล็ก

ม.1 - 3

ทีม 3 คน

9

708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ป.4 - 6

ทีม 3 คน

ธันวาคม
ลาดับที่แข่งขัน
12 13 14
P
P
P
P

10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ม.1 - 3

ทีม 3 คน

สถานที่แข่งขัน

P
P

เวลา

ลาดับที่ 1 - 61 นางสาวรจนา ขอร่ม

083-7469111

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 1 - 21 รร บ้านสาโรง (วิทยาราฏร์)

อาคารสีเขียว

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายนิรันดร์ ทองสาย

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61 898167587

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 1 - 21 รร บ้านค้อกาแพง

P

อาคาร/ห้อง/ชั้น

หอประชุม

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 22 - 41 นายทองรักษ์ พรมทา

09.00 น. เป็นต้นไป

ลาดับที่ 42 - 61

09.00 น. เป็นต้นไป

