
   
 
 

ค ำส่ังเครือข่ำยพฒันำคุณภำพกำรศึกษำแก้วมุกดำหำร 
ที ่   4 /2562 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที ่69 ปีกำรศึกษำ 2562 
........................................... 

การจดังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 มีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6  ท่ีมุ่งหวงัให้เยาวชนไทย หันมาเอาใจใส่ในการ
เรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทกัษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพท่ีตนเองถนดัอนัจะเป็นรากฐาน
ส าคญัในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นกัเรียนไดแ้สดงออกถึงความรู้ ความสามารถซ่ึงนบัเป็น
ผลส าเร็จของการจดัการศึกษา นั้น 

เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแกว้มุกดาหาร จึงก าหนดจดัการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
คร้ังท่ี  69   ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวนัท่ี  21– 22 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  เพื่อ
คดัเลือกตวัแทนนักเรียนเขา้แข่งขนัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่อไป เพื่อให้การด าเนินการ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ดงัน้ี 
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

1. นายประสาน  จนัทร์เผือก ผอ.ร.ร.บา้นศูนยไ์หม ประธานกรรมการ 
2. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นายประยรู  บุญประสพ ผอ.ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" รองประธานกรรมการ 
4. นายชาติชาย  ก่อคุณ ผอ.ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 

  5. นายกิตติพล  โคตรสุโพธ์ิ ผอ.ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการ 
6. นางเอมอร  ภูแด่น  ผอ.ร.ร.บา้นโนนศรี กรรมการ 
7. นายวเิศษ  ปรีประสาท ผอ.ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ 
8. นายพีระพงษ ์ เผา่ภูไทย ผอ.ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
9. นายองักูร  อว้นพรหมมา ผอ.ร.ร.บา้นนาโปนอ้ย กรรมการ 

10. นายหสัดร  สุดชา ผอ.ร.ร.ค าสายทองวทิยา กรรมการ 
11. วา่ท่ีร้อยตรีฤทธ์ิกลา้  ขนุทวี  ผอ.ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา กรรมการ 
12. นางอภิวนัท ์ บุญประสพ  ผอ.ร.ร.บา้นดานค า กรรมการ 
13. นายราชนั  โภคสวสัด์ิ ผอ.ร.ร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค  าสายทอง) กรรมการ 
14. นางปุณยนุช  แสนสิงห์ ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
15. นางพชรวรรณ  จนัทรสาขา ผอ.ร.ร.อนุบาลบา้นเด็ก กรรมการ 
16. นางสุภาภรณ์  กลัยารัตน์ ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองมุก กรรมการ 
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17. 
18. 

นายบรม  บ ารุงสวสัด์ิ 
นายสังคม  วรโยธา 

ผอ.ร.ร.มุกดาหาร มอนเทสซอรี 
ผอ.ร.ร.อนุบาลสุวพิชญ์ 

กรรมการ 
กรรมการ 

19. นายทวโีรจน์  ไชยพนัธ์แสน ผอ.ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ/เหรัญญิก 
20. นายประดิน  อินไชยา ผอ.ร.ร.บา้นนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ 
21. นายรวมมิตร  พนัธ์มุก ผอ.ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ใหค้  าปรึกษา แนะน า และแกไ้ขปัญหาเพื่อใหก้ารด าเนินการแข่งขนัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกจิกรรมกลุ่มปฐมวยั 

1. นายหสัดร  สุดชา ผอ.ร.ร.ค าสายทองวทิยา ท่ีปรึกษา 
2. นางวนิดา  คงกนักง ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

 2.1 กจิกรรมกำรป้ันดินน ำ้มัน  อำคำรปฐมวัย  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางสาวชาวดี  เพียรไลย ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางกล่ินแกว้  ระวสิิทธ์ิ ครู ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นางทวทีรัพย ์ โชติภคัพิพฒัน์ ครู ร.ร.บา้นโนนศรี กรรมการ 
4. นางสาวจนัทร์ทรา  แขง็แรง ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการ 

  5. นางธารทิพย ์ ทองบพิตร ครู ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กจิกรรมกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ   
  อำคำรปฐมวยั  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางมะลิจนัทร์  พงศจ์รูญกุล ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกญัญารักษ ์ คุณมี ครู ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นางวราภรณ์  ธิคุณา ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
4. นางพรสวรรค ์ สอนสุภาพ ครู ร.ร.บา้นดานค า กรรมการ 

  5. นางวราภรณ์  แจ่มโนนคูณ ครู ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกจิกรรมกลุ่มสำระภำษำไทย 

1. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ท่ีปรึกษา 
2. นางอญัชนา  โภคสวสัด์ิ ครู ร.ร.เมืองใหม่ ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

  3.1 กจิกรรมคัดลำยมือส่ือภำษำไทย ระดับช้ัน ป.1 – 3 , ป.4 – 6 , ม.1 – 3  
    ห้อง 331  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
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1. นางสาวนนัทนา  ทิพยศรี ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางพรทิพย ์ โพธ์ิงาม ครู ร.ร.เมืองใหม่ รองประธานกรรมการ 
3. นายประสิทธ์ิ  จินง่ี ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการ 
4. นางวาสนา  ชาปะวงั ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
5. นางสาวธนภร  คนขยนั ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

  3.2 กจิกรรมวรรณกรรมพจิำรณ์ ระดับช้ัน ม.1 – 3  ห้อง 332  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

  3.3 กจิกรรมพนิิจวรรณคดี ระดับช้ัน ม.1 – 3  ห้อง 332  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นายสุรพงษ ์ เสริฐศรี ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นายพรชยั  ผวิผอ่ง ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
3. นางสาวโสรญา  ติยะโคตร ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย “รอดนุกูล” กรรมการและเลขานุการ 

  3.4 กจิกรรมเรียงร้อยถ้อยควำม : กำรเขียนเร่ืองจำกภำพ ระดับช้ัน ป.1 – 3 
         ห้อง 331  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

  3.5 กจิกรรมเรียงร้อยถ้อยควำม : กำรเขียนเรียงควำม ระดับช้ัน  ป.4 – 6  
         ห้อง 331  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางนุชจนาถ  พุทธเจริญ ครู ร.ร.เมืองใหม่ ประธานกรรมการ 
2. นางดวงเด่น  สุขส าราญ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นางจนัทร์สุดา  วงัคะฮาต ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
4. นางไขแสง  มหาวงศ ์ ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
5. นางธารทิพย ์ โคตรสุโพธ์ิ ครู ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

  3.6 กจิกรรมท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ระดับช้ัน ป.1 – 3 , ป.4 – 6, ม.1 – 3   
        ห้อง 334  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางพรทิพย ์ โพธ์ิงาม ครู ร.ร.เมืองใหม่ ประธานกรรมการ 
2. นางวสิาขา  เรืองหิรัญ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองกรรมการ 
3. นางวชัรินทร์  มิระสิงห์ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
4. นางสาวอมรรัตน์  เช้ือหาญ ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
5. นางจนัทร์เพญ็  ศรีค า ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย “รอดนุกูล” กรรมการและเลขานุการ 

  3.7 กวเียำวชนคนรุ่นใหม่ 

3.7.1 กลอนส่ี (4 บท) ระดับช้ัน ป.4 – 6   ห้อง 333  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางรัชนี  สัตนาโค ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ ประธานกรรมการ 
2. นางนวพร  สังขนิยม ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
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3. นางสาวผอ่งศรี  กิจจาวิเศษ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

   3.8 กจิกรรมต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (ค ำคมเดิม) ระดับช้ัน  ม.1 – 3   
          ห้อง 322  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางสาวรัชนีกร  โคตรสีหา ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) ประธานกรรมการ 
2. นางวไิล  สุวรรณมาโจ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
3. นางเกรียงวลัย ์ แสนโคตร ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณติศำสตร์ 

1. นายทวโีรจน์  ไชยพนัธ์แสน  ผอ.ร.ร.บา้นท่าไค ้ ท่ีปรึกษา 
2. นางศศิธร  ศรีโยธี ครู ร.ร.มุกดาลยั ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

4.1 กจิกรรมกำรแข่งขันอจัฉริยภำพทำงคณติศำสตร์ ระดับช้ัน ป.1 – 3, ป.4 – 6   
       ห้อง 622  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางภทัรพรรณ  ธนพุทธิวิโรจน์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปพิชญา  คนยนื ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 
3. นายแหลมทอง  แสนสุข ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
4. นายนครินทร์  ภูมิลา ผอ.ร.ร.ทีโอเอวทิยา(เทศบาล1 วดัค าสายทอง) กรรมการ 
5. นางศศิธร  ศรีโยธี ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

4.2 กจิกรรมกำรแข่งขันโครงงำนคณติศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฏี ระดับช้ัน ป.4 – 6   
       ห้อง 632  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 15.00 น. 

1. นายธนอนนัต ์ จนัทร์พิมพ ์ ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นางจารุณี     อาจวชิยั ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
3. นายกิตติชยั     อาจหาญ ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการ 
4. นายประเมต  คุม้นายอ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย “รอดนุกูล” กรรมการและเลขานุการ 

4.3 กจิกรรมกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.1 – 3 , ป.4 – 6   
       ห้อง 623  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางทิวาพร  ไชยขนัธ์ุ ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม ประธานกรรมการ 
2. นายทศพล  พนมอุปถมัภ ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นางทรงลกัษณ์  ทองขาว ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
4. นางสาวณฏัฐนนัท ์ สายสุริย ์ ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 
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4.4 กจิกรรมกำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ม.1 – 3  
       ห้อง 623  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 13.00 – 14.30 น. 

1. นายใบศรี  พิมพห์าร ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) ประธานกรรมการ 
2. นางพึงพิศ  ค  ามูลศรี ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
3. นายยศสันธ์  พนัธ์หนองหวา้ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการและเลขานุการ 

         4.5 กจิกรรมกำรแข่งขันต่อสมกำรคณติศำสตร์ (เอแม็ท) ระดับช้ัน ป.1 – 6 , ม.1 – 3   
               ห้อง 624  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
1. นางนุชลา  ทองขนัธ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดารากร  โพธ์ิไทรย ์ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" รองกรรมการ 
3. วา่ท่ีร้อยตรีไชยา  อนุญาหงส์ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นางสาวอจัฉรา  อนัทะชยั ครู ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

4.6 กจิกรรมกำรแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ป.1 – 6  ห้อง 622  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 15.00 น. 

1. นางสาวศุภนุช  เกล้ียงสมร ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางจุฬาภรณ์  ทองค า ครู ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ กรรมการ 
3. วา่ท่ีร้อยตรีไชยา  อนุญาหงส์ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

1. วา่ท่ีร้อยตรีฤทธ์ิกลา้  ขนุทวี  ผอ.ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา ท่ีปรึกษา 
2. นางสายรุ่ง   ปิยะนนัท ์ ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

5.1.1 กจิกรรมกำรแข่งขันอจัฉริยภำพทำงวทิยำศำสตร์ ระดับช้ัน ป.4 – 6  
          ห้อง 313  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
      5.1.2 กจิกรรมกำรแข่งขันอจัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ระดับช้ัน ม.1 – 3  
           ห้อง 313  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นายวชัรากร  คงกนักง ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางวนิดาพร  วรวรุิฬห์วงศ ์ ครู  ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นายเดชณรงค ์ วริิยะ ครู.ร.ร.ทีโอเอวทิยา  กรรมการ 
4. นางสาวดวงนารี  อินปาว ครู  ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการและเลขานุการ 

5.2 กจิกรรมกำรประกวดโครงงำนวทิยำศำสตร์ประเภททดลอง ระดับช้ัน ป.4 – 6   
       ห้อง 321  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางพชัรา  พนมอุปถมัภ ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวดีนิรันดร์  ผวิข า ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) รองประธานกรรมการ 
3. นางศิริโสภา  ทะเสนฮด ครู ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ  กรรมการ 
4. นางสาววลิาสินี  ยนืยง ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการและเลขานุการ 

5.3 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรแสดงทำงวทิยำศำสตร์ (Science Show) ระดับช้ัน ป.4 – 6  
       อำคำรอเนกประสงค์  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

1. นางศิริโสภา  ทะเสนฮด ครู ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นางสายรุ่ง  ปิยะนนัท ์ ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
3. นางสาววลิาสินี  ยนืยง ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการและเลขานุการ 

5.4 กจิกรรมกำรแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. 
4.4.1. เคร่ืองร่อนแบบเดินตาม ระดบัชั้น ป.1 – 3   

     4.4.2. การแข่งขนัเคร่ืองร่อนประเภทร่อนนานยงิยาง  ระดบัชั้น ป.4 – 6 
4.4.3 การแข่งขนัเคร่ืองร่อนประเภทร่อนนานปล่อยดว้ยมือ  ระดบัชั้น ป.4 – 6 

 รำยกำรที ่ 4.4.1. ถึง 4.4.3 อำคำรอเนกประสงค์  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น. 
1. นายประจกัษ ์ ยนืย ัง่ ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นายสมชยั  สายแกว้ ครู ร.ร.บา้นโนนศรี รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวจิราวรรณ  เช้ือคมตา ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
4. นายอ านวย  เฮงสวสัด์ิ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
5. นางสายรุ่ง  ปิยะนนัท ์ ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
6. นางสาวสุพตัรา  แสงยศ ครู ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั กรรมการและเลขานุการ 

    
6. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 

1. นายพีระพงษ ์ เผา่ภูไทย ผอ.ร.ร.บา้นกุดโงง้ ท่ีปรึกษา 
2. นางชมนาด  กาญจนกนัท ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

  6.1 กจิกรรมเพลงคุณธรรม ระดับช้ัน  ป. 4 – 6  
                 ห้อง 314  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

  6.2 กจิกรรมเล่ำนิทำนคุณธรรม ระดับช้ัน ป. 4 – 6   
                  ห้อง 314  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางเกษมณี   ธิพรพนัธ์ ครู ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา ประธานกรรมการ 
2. นางสายฝน  เอนกนวล ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
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3. นางณฐัปภสัร์  โมราราษฎร์   ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

6.3 กจิกรรมมำรยำทไทย ระดับช้ัน ป.1 – 3 , ป.4 – 6   
       ห้อง E Classroom  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
      6.4 สวดมนต์แปล  ระดับช้ัน  ป.1 – ม.3   
        ห้อง E Classroom  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

1. นางสารภี  รอดสง ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  แกว้เสนา  ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
3. นางสาวภศิชา  ทิพยวฒัน์ ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

1. นายประดิน  อินไชยา ผอ.ร.ร.บา้นนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ ท่ีปรึกษา 
2. นายฤทธิรงค ์ ตรีนารถ ครู ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา ท่ีปรึกษา 

 กรรมกำรตัดสิน 

7.1 กจิกรรมตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ระดับช้ัน ป.1 – 6  
       ห้อง 411  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางอมัพร  ถิตยฉ์าย ครู ร.ร.เมืองใหม่ ประธานกรรมการ 
2. นางอภินนัท ์ อญัฤาชยั ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 
3. นางสุวภา  อาจวชิยั ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
4. นายอาทิตย ์ โพธ์ิไทรย ์ ครู  ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการ 
5. นายจตุพร  แก่นทอง ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  

1. นายวเิศษ  ปรีประสาท ผอ.ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง ท่ีปรึกษา 
2. นาอารอน  ผลสวา่ง ครู ร.ร.มุกดาลยั ท่ีปรึกษา 
3. นายกิตติกร  เมืองโคตร ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 

8.1 สำระทศันศิลป์ 

8.1.1 กำรแข่งขัน “ศิลป์สร้ำงสรรค์ ระดับช้ัน ป.1 – 3 , ป.4 – 6   
          ห้อง AP 3  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นายปัญญาภาส  วรารัชตธ์ร ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นางสุรรักษ ์ สังวบุิตร ครู ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการ 
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3. นายนนัทวธุ  คณาดา ครู  ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

8.1.2 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี ระดับช้ัน ป.1 – 3, ป.4 – 6, ม.1 – 3 
8.1.3 กำรแข่งขันวำดกำรเขียนภำพไทยประเพณี ระดับช้ัน ม.1 – 3 
8.1.4 กำรแข่งขันกำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ ระดับช้ัน ม.1 – 3 
8.1.5 กำรแข่งขันกำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ระดับช้ัน ม.1 – 3 
8.1.6 กำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด ระดับช้ัน ป.4 – 6 
8.1.7 กำรแข่งขันประติมำกรรม ระดับช้ัน ป.1 – 3,  ป.4 – 6 

 รำยกำรที ่8.1.2 ถึง 8.1.7 ห้อง AP1 และ AP 2 แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น. 

1. นายสมจิตร  ธิคุณา ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ ประธานกรรมการ 
2. นายภูมิใจ  วงัวงศ ์ ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) รองประธานกรรมการ 
3. นางสมร  อินทรวิเศษ ครู ร.ร.บา้นนาโปนอ้ย กรรมการ 
4. นางสาวพทัธนนัท ์ จนัปุ่ม ครู ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั กรรมการ 
5. นางไขแสง  มหาวงศ ์ ครู  ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

  8.2 สำระดนตรี 
 8.2.1 กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง  
  8.2.1.1 เด่ียวระนาดเอก ระดบัชั้น ป.1 – 6 
  8.2.1.2 เด่ียวระนาดทุม้ ระดบัชั้น ป.1 – 6 

       8.2.1.3 เด่ียวขลุ่ยเพียงออ ป.1-6 
       8.2.1.4 วงองักะลุง  ระดบัชั้น ป.1 – 6 
   รำยกำรที ่8.2.1.1 ถึง 8.2.1.4 อำคำรอเนกประสงค์ แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น. 

1. นายกิตติกร  เมืองโคตร ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางอิสรียรั์กข ์ อภิอารยาวงศ์ ครู ร.ร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง) รองประธานกรรมการ 
3. นายสายนัณ์  ช่วยวฒันะ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นางจนัทร์สุดา  วงัคะฮาต ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการและเลขานุการ 

 8.2.2 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย,หญิง) ระดับช้ัน ป.1 – 6   
 8.2.3 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชำย,หญิง) ระดับช้ัน ม.1 - 3   
 8.2.4 กำรขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชำย,หญิง) ระดับช้ัน ป.1 – 6 

       รำยกำรที ่8.2.2 ถึง 8.2.4 ห้อง ดอกนกยูง  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
1. นางสาวอรัญญา  ฉิมสูงเนิน ครู ร.ร.บา้นนาโปนอ้ย ประธานกรรมการ 
2. นายใหม่  ภารสมบูรณ์ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" รองประธานกรรมการ 
3. นายธนกฤต บวัทอง ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
4. นางอารอน  ผลสวา่ง ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
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5. นางสาวเสาวลกัษณ์  คนกลา้ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 

 8.2.5 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล (หญงิ) ระดับช้ัน ป.1 – 6  
 8.2.6 กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล (หญงิ) ระดับช้ัน ม.1 – 3 
 8.2.7 กำรขับร้องเพลงไทยพระรำชนิพนธ์ (ชำย,หญงิ) ระดับช้ัน ป.1 – 6 

8.2.8 กำรขับร้องเพลงไทยพระรำชนิพนธ์ (หญงิ) ระดับช้ัน ม.1 – 3 
 รำยกำรที ่8.2.5 ถึง 8.2.8 ห้อง ดอกนกยูง  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

1. นางนยันา  ร่วมบุญ ครู ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั ประธานกรรมการ 
2. นางดรุณี  ช่ืนสุคนธ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวณฏัฐนนัท ์ สายสุริย ์ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นางบวับาน  เช้ือหาญ ครู ร.ร.บา้นโนนศรี กรรมการ 
5. นางวนัเพญ็  เนตรคุณ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการและเลขานุการ 

 8.3 สำระนำฏศิลป์ 

  8.3.1 กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช้ัน ป.1 – 6   
            อำคำรอเนกประสงค์  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 13.00 – 16.00 น. 

1. นายกิตติกร  เมืองโคตร ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางอิสรียรั์กข ์ อภิอารยาวงศ์ ครู ร.ร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง) รองประธานกรรมการ 
3. นายสายนัณ์  ช่วยวฒันะ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นางจนัทร์สุดา  วงัคะฮาต ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

1. นางเอมอร  ภูแด่น  ผอ.ร.ร.บา้นโนนศรี ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสวา่ง ครู ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน  

 9.1 กจิกรรมกำรแข่งขันพูดภำษำองักฤษ (Impromptu Speech) ระดับช้ัน ป.1 – 3, ป.4 – 6, ม.1-3  
            ห้อง 413  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางพจนีย ์ ชาววงั ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางณฐัปภสัร์  โมราราษฎร์ ครู ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวรุ่งอรุณ  แสงสวา่ง ครู ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั กรรมการ 
4. นางดลนภา  กุลวงค ์ ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการ 
5. นางสาวอุไร  เกตุกูล ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการและเลขานุการ 
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 9.2 กจิกรรมกำรแข่งขันเล่ำนิทำน (Story Telling) ระดับช้ัน ป.4 – 6   
            ห้อง 414  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางดรุณี  ช่ืนสุคนธ์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางจุรีรัตน์  แกว้ทอง ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวอ าไพจิตร หลกัโสม ครู ร.ร.เมืองใหม่ กรรมการ 
4. นางเกศราภรณ์  คนขยนั ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
5. นางภณัฑิฏา  สุวรรณพนัธ์ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการและเลขานุการ 

 9.3 กจิกรรมกำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำองักฤษ (ครอสเวร์ิด) ระดับช้ัน ป.1 – 6   
            ห้อง 416  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางรัตน์ดา  ทองมี ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวประภาพรรณ  เกษากิจ ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง รองประธานกรรมการ 
3. นายวนัชยั  กองแกว้ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นายวชัรพงษ ์ ทองสะอาด ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
5. นางสาวกรองเพชร  ดวงสงค ์ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มกจิกรรมพฒันำผู้เรียน 
1. นายชาติชาย  ก่อคุณ ผูอ้  านวยการโรงเรียนมุกดาลยั ท่ีปรึกษา 
2. นางวราภา  สามาอาพฒัน์ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 
10.1 กจิกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพญ็ประโยชน์ 

  10.1.1 กำรผูกเง่ือน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับช้ัน ป.1 – 3   
                       สนำมฟุตบอล  แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางสาวสุดธิดา  ใจตรง ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" ประธานกรรมการ 
2. นายฤทธิรงค ์ ตรีนารถ ครู ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤตรัช  รุมิลา ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
4. นายอนุชิต  สิมชาติ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
5. นางอุษณี  พรมดี ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

      10.1.2 กำรแข่งขันกำรท ำหนังสือเล่มเลก็ ระดับช้ัน ป.4 – 6   
                ห้อง MEP 633 แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 16.00 น. 
1. นางเกรียงวลัย ์ แสนโคตร ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นายส าเริง  มิระสิงห์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
3. นายค าพร  สิงห์หาญ ครู ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา กรรมการและเลขานุการ 
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 11. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 

1. นายรวมมิตร   พนัธ์มุก ผอ.ร.ร.บา้นบุ่งอุทยั ท่ีปรึกษา 
2. นางนพภสัสร  พิมพส์วสัด์ิ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน 
 11.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพวิเตอร์) 
   11.1.1 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์กรำฟิก ระดับช้ัน ป.1-3 
   11.1.2 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ระดับช้ัน ป.4 – 6 
   11.1.3 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนเร่ืองส้ัน (Comic Strip) ระดับช้ัน ป.4 – 6 

    รำยกำร 11.1.1 ถึง 11.1.3 ห้อง คอมพวิเตอร์ 1 แข่ง 21 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น.  
1. นางปริยานุช  นาทองลาย ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเมธินี  โพธ์ิศรี ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ รองประธานกรรมการ 
3. นายอนุวฒัน์  พูลแสวงทรัพย ์ ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการ 
4. นางสาวธารทิพย ์ จุฬารี ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ 
5. นายสิรวชิญ ์  สุพะก า ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการและเลขานุการ 

11.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี(กำรงำนอำชีพ) 
11.3.1 กจิกรรมกำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวสัดุธรรมชำติในท้องถิ่น ระดับช้ัน ป.4 – 6  

             ห้อง MEP 613 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
1. นางสุทธิ  แสนนามวงค ์ ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมลฤดี  ค  าจนัทร์ ครู ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววชิราภรณ์  พอ่อามาตย ์ ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) กรรมการ 
4. นางรัตนา  จนัทร์พิมาย ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
5. นางนพภสัสร  พิมพส์วสัด์ิ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการและเลขานุการ 

11.3.2 กระทงดอกธูปเทียนแพ  ระดับช้ัน ม.1 – 3  
         ห้อง MEP 613 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นายอนุฤทธ์ิ  แกว้ศรีนาม ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธิดาพร  ภูสนิท ครู ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา กรรมการ 
3. นางสุวภา  โพธ์ิก่ิง ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการและเลขานุการ 

                      11.3.4 กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้ง  ระดับช้ัน ป.4 – 6 
           ห้อง MEP 613 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางรัตนา  จนัทร์พิมาย ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ ประธานกรรมการ 
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2. นางสาวกฤษณา  ศกัดา ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการ 
3. นายนครินทร์  ภูมิลา ครู ร.ร.ทีโอเอวทิยา (เทศบาล 1 วดัค าสายทอง) กรรมการและเลขานุการ 

    

12. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรแข่งขันกลุ่มกำรศึกษำพเิศษ (โรงเรียนเรียนรวม) 

1. นายกิตติพล  โคตรสุโพธ์ิ  ผอ.ร.ร.เมืองใหม่ ท่ีปรึกษา 
2. นางนวพร  สังขนิยม ครู ร.ร.มุกดาลยั ท่ีปรึกษา 

กรรมกำรตัดสิน  
12.1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

  12.1.1 กจิกรรมกำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ (บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) ระดับช้ัน ป.1 – 6  
         ห้อง 332 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางจนัทิมา  เวยีงแกว้ ครู ร.ร.เทศบาล 2 (วดันิรมิต) ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปพิชญา  คนยนื ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ 
3. นางนุจรินทร์  นาจาน ครู ร.ร.มุกดาลยั กรรมการและเลขานุการ 

12.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม 
12.2.1 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย  (บกพร่องทำงสติปัญญำ)  

ระดับช้ัน ป.1 – 6  
12.2.3 กจิกรรมกำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย (บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) ระดับช้ัน ป.1 – 6  

 รำยกำร 12.2.1 ถึง 12.2.3 ห้อง E Classroom แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 
1. นางเสาวลกัษณ์  เวยีงอินทร์ ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. นางศุภมิต  พงษศิ์ลป์ ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ 
3. นางทวทีรัพย ์ โชติภคัพิพฒัน์ ครู ร.ร.บา้นโนนศรี กรรมการและเลขานุการ 

 

12.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
12.3.1 กจิกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี (บกพร่องทำงสติปัญญำ) ระดับช้ัน ป.1 – 6  

    12.3.2 กจิกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี (บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) ระดับช้ัน ป.1 – 6 
    12.3.3 กจิกรรมกำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี (บกพร่องออทสิติก) ระดับช้ัน ป.1 – 6 
    รำยกำร 12.3.1 ถึง 12.3.3 ห้อง 611 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางสาวรัตติยากร  จนัปุ่ม ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นายนนัทวธุ  คณาดา ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวทิฆมัพร  อินทรวิเศษ ครู ร.ร.ชุมชนศรีบุญเรือง กรรมการ 
4. นายปรีชา  ค  าลือชยั ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการ 
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5. นายใหม่  ภารสมบูรณ์              ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" กรรมการและเลขานุการ 

12.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  12.3.3 กจิกรรมกำรแข่งขันวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) 
 ระดับช้ัน ป.1 – 6  

12.3.4 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทำงสติปัญญำ)  
ระดับช้ัน ป.1 – 6  
 รำยกำร 12.3.3 ถึง 12.3.4 ห้อง คอมพวิเตอร์ 1 แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. วา่ท่ี  ร.ต. กิตติพงษ ์ โชติสนธ์ ครู ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" ประธานกรรมการ 
2. นายอนุวฒัน์  พูลแสวงทรัพย ์ ครู ร.ร.มุกดาลยั รองประธานกรรมการ 
3. นางปริสา  ลมงาม ครู ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการ 
4. นางสาวกาญจน์กนก  ทองจนัทร์ ครู ร.ร.บา้นศูนยไ์หม กรรมการ 
5. นายแหลมทอง  แสนสุข ครู ร.ร.บา้นท่าไค ้ กรรมการและเลขานุการ 

 

12.3.5 กจิกรรมกำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวสัดุเหลือใช้ (บกพร่องทำงกำรเรียนรู้)  
 ระดับช้ัน ป.1 – 6  ห้อง 612  แข่ง 22 ก.ย. 2562 เวลำ 09.00 – 12.00 น. 

1. นางพชัรี  สุวรรณไตรย ์ ครู ร.ร.มุกดาลยั ประธานกรรมการ 
2. นางพรสวรรค ์ สอนสุภาพ ครู ร.ร.บา้นดานด า กรรมการ 
3. นางอรอุมา  ลุมภกัดี ครู ร.ร.บา้นกุดโงง้ กรรมการและเลขานุการ 

13. คณะกรรมกำรเตรียมสถำนที่ 
  สนำมแข่งขันโรงเรียนอนุบำลมุกดำหำร 
1. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร ประธานกรรมการ 
2. ครูโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารทุกคน กรรมการ 
3. นกัการภารโรงโรงเรียนอนุบาลมุกดาหารทุกคน กรรมการ 
4. นายฐิติวสัส์ กาญจนกณัฑ ์ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการ 
5. นางสาวพรทิวา ยนืยง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร กรรมการและผูช่้วยเลขาฯ 

มีหน้ำที ่ จดัสถานท่ี จดัหอ้งสอบใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม 

14 คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมผลกำรแข่งขัน และจัดท ำเกยีรติบัตร 
1. นายประสาน  จนัทร์เผือก  ผอ.ร.ร.บา้นศูนยไ์หม   ประธานกรรมการ 
2. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ผอ.ร.ร.อนุบาลมุกดาหาร รองประธาน 
3. นายประยรู  บุญประสพ ผอ.ร.ร.บา้นส้มป่อย "รอดนุกูล" รองประธาน 
4. วา่ท่ีร้อยตรีฤทธ์ิกลา้  ขนุทวี  ผอ.ร.ร.นาค านอ้ยวทิยา   กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
5. นางสาววนิา  เช้ือค าฮด เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
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6. นางสาวปิยะวลัย ์ ผวิงาม เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
7. นางสาวลภสัรดา  ตะวะนะ เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
8. นางสาวขนิษฐา  พิกุลศรี เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
9. นางสาวทศันีย ์ จนัปุ่ม เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
10. นางสาวศิริพร  ธิพรพนัธ์ เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
11. นางสาวนิตยา  วงษษ์า เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

 

นางสาวเสาวภา  คึมยะราช 
นางสาววรินงค ์ เสียงล ้า 
นางสาวชลลดัดา  ทองสีมา 
นายทกัสิทธ์ิ  พิกุลศรี 
นายธนชยั  ใจตรง 
นายนพรัตน์  เฉิดวาสนา 
นางสาวฐิติยาภรณ์  งามพิมลกุล 
นางสาวศุภลกัษณ์  ไชยสิทธ์ิ 
 

เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน  
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
เจา้หนา้ท่ีธุรการโรงเรียน 
 

กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
กรรมการ/ผูช่้วยเลขานุการ 
  

มีหน้ำที่  จดัเก็บ รวมรวบผลการแข่งขนัตามกลุ่มสาระ สรุปผลการแข่งขนั เพื่อน าส่ง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาต่อไป  

  ใหค้ณะกรรมการทุกท่านปฏิบติัหนา้ท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความรับผดิชอบบริสุทธ์ิยติุธรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อทางราชการ 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ี เป็นตน้ไป 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   5   เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2562 

 

                                            
 (นายประสาน  จนัทร์เผอืก) 

 ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นศูนยไ์หม 
 ประธานเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาแกว้มุกดาหาร 

 


