
 
 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ที่  531 / 2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรตัดสิน 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 **************** 
 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ       
ทุกแห่งในสังกัด จัดให้มีกำรรณรงค์ ส่งเสริมศักยภำพนักเรียน ด้ำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559  
เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยและส่งเสริมศักยภำพนักเรียนดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 จึงก ำหนดกำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขึ้น ในวันที่ 9–11 
ตุลำคม 2559 ก ำหนดพิธีเปิดในวันที่ 9 ตุลำคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรขับเคลื่อนนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและคณะกรรมกำรตัดสิน ดังรำยชื่อต่อท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ หำกมีปัญหำอุปสรรคให้รำยงำน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ทรำบ เพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  6   กันยำยน  พ.ศ.  2559 
 

   สั่ง ณ วันที่   6  กันยำยน  พ.ศ.  2559  
 
 

      
         ( นำยจัตุพร บุญระดม ) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1. นำยจัตุพร บุญระดม   ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐำนันดร  บรรดำศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยสุระศักดิ์  ฉำยขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยแดง  จันทรวิวัฒน์   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
5. นำยชะโลม  ตรีศักดิ์   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
6. นำยรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนำกุล  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
7. นำยพิชิต  สอนค ำแก้ว   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
8. นำยมำโนช  สำยแก้ว   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
9. นำยสัมฤทธิ์  ทิพำทรัพย์สพรั่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
10. นำงภัสรำภรณ์ เวียงวงศ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
9. นำงสมพิศ นันทสิริพร   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
10. นำงอัมพร มุ่งพันธ์กลำง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน    กรรมกำร 
11. นำงเรณู วัดโต   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
12. นำงเจริญ  ใสผุดผ่อง   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
13. นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์  ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ   กรรมกำร 
13. นำยรัฐพนธ์  มำกแสงศิริ  ประธำนศูนย์ฯ ขุนทด     กรรมกำร 
14. นำยวัลลภ  เจริญด ี   ประธำนศูนย์ฯ เมืองเก่ำพันชนะ    กรรมกำร 
15. นำยสุเทพ กลั่นจัตุรัส   ประธำนศูนย์ฯ กุดพิมำนหนองกรำด   กรรมกำร 
16. นำยวีระ โรจน์หิรัญ   ประธำนศูนย์ฯ ทักษิณด่ำนชัย    กรรมกำร 
20. นำยสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ  ประธำนศูนย์ฯ เพชรบูรพำ    กรรมกำร 
21. นำยสุวิช คมพยัคฆ์   ประธำนศูนย์ฯ หินดำดห้วยบง     กรรมกำร 
22. นำยถนัด  ภูมิอภินันท์   ประธำนศูนย์ฯ ขำมทะเลสอ    กรรมกำร 
23. นำยเกษม  เกณฑ์ขุนทด  ประธำนศูนย์ฯ เทพำรักษ์     กรรมกำร 
24. นำยขันธ์เพชร  ถำวรพรหม  ประธำนศูนย์ฯ สันเทียะ     กรรมกำร 
25. นำยนิรันดร  ชนะบุญ   ประธำนศูนย์ฯ ทศพัฒน์      กรรมกำร 
26. นำยไพฑูรย์ สุขีสนธิ์   ประธำนศูนย์ฯ ล ำเชียงไกร    กรรมกำร 
27. นำยวิฑูรย์  พลมณี   ประธำนศูนย์ฯ ขำมสะแกแสง    กรรมกำร 
28. นำยปัญญำ  หวังรวมกลำง  ประธำนศูนย์ฯ หนองหัวฟำน    กรรมกำร 
29. นำยมนัส  อำจสูงเนิน   ประธำนศูนย์ฯ พระทองค ำ    กรรมกำร 
30. นำยศรีเทพ วำดโคกสูง  ประธำนศูนย์ฯ บุญเหลืออนุสรณ์    กรรมกำร 
31. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ทุกคน     กรรมกำร 
32. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ทุกคน    กรรมกำร 
33. นำยเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
34. นำงณิญดำภรค์  พันชนะ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
35. นำงณัฐนันท์  อรัญญำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
36. นำงสุภำพัธจิรำ คูณวิทยำวรรณ์   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
37. นำงสำวศิรำณี  กันชัย   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
38. นำยจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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39. นำงสำวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
40. นำงกมลวรรณ วิจิตรโคกกรวด  เจ้ำพนักงำนธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกกำรด ำเนินกำรกำรประกวดและแข่งขัน
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่ตลอดงำน 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ ประดับธงทิว ระบบจรำจร และ รักษำควำมปลอดภัย 
1. นำยชะโลม  ตรีศักดิ์   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมนัส  อำจสูงเนิน         ประธำนศูนย์ฯ พระทองค ำ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศรีเทพ  วำดโคกสูง  ประธำนศูนย์ฯ บุญเหลืออนุสรณ์   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยสำมำรถ  กบกลำงดอน  รักษำกำร ผอ.ร.ร.กุดตำด ำ    กรรมกำร 
5. นำยสำยันต์  ป่วงกลำง  ผอ.ร.ร.สระพระขมำดไพร     กรรมกำร 
6. นำยศุภณัฏฐ์  ศุภรำนนท์  ผอ.ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์     กรรมกำร 
7. นำยจรัญ  ใจแน่น    ผอ. ร.ร.บ้ำนหนองยำง     กรรมกำร 
8. นำงอุษยำภรณ์  สุทธิพันธุ์          ผอ.ร.ร.มำบกรำดวิทยำ     กรรมกำร 
9. นำยวิสูตร  จันทรำศรี   ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนขวำง     กรรมกำร 
10. นำยจ ำลอง  พนมชัย   ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยหุงเกลือ     กรรมกำร 
11. นำยสิทธิชัย  จริงโพธิ์               ผอ.ร.ร.บ้ำนตะเคียนงำม     กรรมกำร 
12. นำยบ ำเพ็ญ ศรีวัฒนพันธ์  รก.ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนงิ้ว     กรรมกำร 
13. นำยจ ำลอง  ไวยขุนทด  ผอ.ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2)    กรรมกำร 
14. นำยวิฑูรย์  โคตรโยธำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนท ำนบพัฒนำ     กรรมกำร 
15. นำยปริญญำ  วงศ์สุขสิน  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองหอย     กรรมกำร 
16. นำยประวิช  แน่นสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนกุดจิกหนองแห้ว    กรรมกำร 
17. นำยภูมินทร์  โภคำศรี               ผอ.ร.ร.บ้ำนทองหลำง     กรรมกำร 
18. นำยธีระ  วชัระธรำดล              ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร    กรรมกำร 
19. นำงสำวศิริพรรณ  ไชยวงศ์       ผอ.ร.ร.บ้ำนโพนไพล     กรรมกำร 
20. นำยอนันต์  ข ำโพธิ์    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกก     กรรมกำร 
21. จ.ส.อ.สมบูรณ์  ชัยจันทึก         ผอ.ร.ร.บ้ำนป่ำเพกำ     กรรมกำร 
22. นำยธีระพงศ์  กำญจน์สูงเนิน    ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกช้ำงน้อย     กรรมกำร 
23. นำยประยุทธ  กุลก ำชัย  ผอ.ร.ร.บ้ำนกุดไผ่      กรรมกำร 
24. นำยบัณฑิต  ตรีกลำงดอน  รก.ผอ.ร.ร.บ้ำนตลุกชั่งโค     กรรมกำร 
25. นำยสุริยัน  รักทรง                     รก.ผอ.ร.ร.ชำยพะเนำหนองโพธิ์    กรรมกำร 
26. นำยประสพชัย  ฉำยขุนทด  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
27. นำยชิตชัย  ไชยศิริทรัพย์  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
28. นำยนรภณ  ชนะสิทธิ์   นิติกร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
29. นำยพรนิมิต  ยิ้มละม้ำย  นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
30. นำยอนุศักดิ์  ดอนประสิม  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
31. นำยภัทรวุฒิ  เอื้องค ำประเสริฐ ช่ำงไฟฟ้ำ ช.4 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
32. นำยสำโรช  ยิ้มพังเทียม  พนักงำนธุรกำร ส.3 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
33. นำยสุพิชัย  แชกขุนทด  พนักงำนธุรกำร ส.3 สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
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34. นำยสมชำย  ครึนสันเทียะ  พนักงำนรำชกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
35. นำยเสนอ  มณีจันทร์   พนักงำนรำชกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
36. นำยศักดำ  งำมขุนทด  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
37. นำยศรำวุฒิ  เพมขุนทด  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
38. นำยสิงขรณ์  พลขุนทด  นักกำรภำรโรง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
39. นำยอ ำนำจ  ชุมพร   นักกำรภำรโรง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
40. นำยชิด  หอขุนทด   นักกำรภำรโรง สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
41. นำยทองค ำ  แกดสันเทียะ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
42. นำยพิชัย  เรืองดี   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
43. นำยนริศร์  สมศรี   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
44. นำยศุภกิจ  ภูโอบ   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
45. สิบเอกสมศักดิ์  พรหมเมตตำ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
46. นำยสันติ  จุนเจีย   ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
47. นำยอนันต์ธนำ  ทองภูธรณ์  พนักงำนรำชกำร ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
48. นำยสุวิทย์  ข่อยนอก   ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
49. นำยสรชัย  หลังสันเทียะ  ช่ำงไม้ 4 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
50. นำยประคอง  ใจเย็น   ช่ำงไม้ 4 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
51. นักเรียนโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์/กุดตำด ำ และมำบกรำดวิทยำ     กรรมกำร 
52. นำงสำวสงบ  ภำคจัตุรัส         เลขำนุกำรศูนย์ฯ พระทองค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
53. นำยจิรวัฒน ์ กลึงกลำงดอน    เลขำนุกำรศูนย์ฯบุญเหลืออนุสรณ์           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
54. นำยวิทยำธร  นรินทร์        ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
55. นำงสำวพชร  ยังให้ผล       ศึกษำนิเทศก์           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ประสำนติดต่อสถำนที่ ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์/กุดตำด ำ/พังเทียม/บ้ำนเจริญผล/มำบกรำดวิทยำ/สระ
พระขมำดไพร/พระทองค ำวิทยำ/ชุมชนบ้ำนโคกสวำย เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมประกวดและแข่งขัน ประดับธงทิว 
ระบบจรำจรและรักษำควำมปลอดภัย ติดป้ำยจัดท ำสำรสนเทศแสดงผังสถำนที่ประกวดและแข่งขันภำยในบริเวณทุก ร.ร. 
ป้ำยห้องประกวดและแข่งขัน เตรียมห้องประชุมพิธีเปิด จัดโต๊ะระบบลงทะเบียน จัดสถำนที่รองรับผู้ร่วมงำนพิธีเปิด 
ดูแลควำมเรียบร้อยพิธีเปิด จัดท ำเวทีพิธีเปิดงำน ประดับตกแต่งเวที บริเวณหน้ำงำน อ ำนวยควำมสะดวกกำรจัด
กิจกรรมพิธีเปิด ประสำนระบบแสงสีเสียงพิธีเปิด เตรียมจุดนั่งของประธำนและแขก VIP ร่วมงำน และจัดเก็บหลังงำน 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม 
1. นำยฐำนันดร  บรรดำศักดิ์    รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมำโนช  สำยแก้ว   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร     รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงอัมพร มุ่งพันธ์กลำง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน             กรรมกำร 
4. นำงสมพิศ นันทสิริพร   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
5. นำงอุไรวรรณ พรหมสำขำ ณ สกลนคร นักจัดกำรงำนทั่วไป     กรรมกำร 
6. นำงสำวอ ำไพ  แดนขุนทด  นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
7. นำงสำวณัฐิยำ  เจตนำวิไลย  นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
8. นำงอัจฉริยำพร  วัชรวิทยำนนท์  นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
9. นำงสำวพัชรี  รอดเข็ม   นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
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10. นำงสอิ้ง  สุขพงษ์   นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
11. นำงชลอศรี  แก้วสูงเนิน  นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
12. นำงสุรัตน์  ช่วยงำน   นักทรัพยำกรบุคคล สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
13. นำงสุมำลี  บุญมำหล้ำ  นักจัดกำรงำนทั่วไป สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
14. นำงสำวพัชรี  หมำยเหนี่ยวกลำง นิติกร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
15. นำงสำวอภิญญำ  ยอดพังเทียม เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
16. นำงธนัชวลัญชน์  กวีกิจรตันำ  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
17. นำงสำวชุติกำญจน์  นนท์ขุนทด นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
18. นำงโสจิรัตน์  พบขุนทด  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
19. นำงมธุริน  แผลงจันทึก  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
20. นำงกุลจิรำ  ว่องเกษกำร  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
21. นำงกฤษณำ  เทนโสภำ  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
22. นำงณัฐธยำน์  ภักดีนอก  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
23. นำงสำวศิริลักษณ์  เมียกขุนทด นักจัดกำรงำนทั่วไป สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
24. นำงสำวอำภำภรณ์  จันทร์ลิ้ม  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
25. นำงจินตนำ  เริงนิสัย   นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
26. นำงสำวพนิดำ  พิวขุนทด  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน ช่วยรำชกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
27. นำงประถม  คูณขุนทด  ลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
28. นำงกนกกร  มณีจันทร์  แม่บ้ำน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
29. นำงสำวพิชญกำนต์  บ ำรุงกลำง เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ      กรรมกำร 
30. นำงสำวปัทมำภรณ์  ขอสูงเนิน  สพป.นครรำชสีมำ เขต 5     กรรมกำร 
31. นำงนิภำพร  นำชีวำน   แม่บ้ำน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5    กรรมกำร 
32. นำงอมรรัตน์  ปรำชญ์สันเทียะ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
33. นำงธิดำรัตน์  อ่อนโคกสูง  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
34. นำงเบญจวรรณ  ต้นเนียม  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
35. นำงวิจัย  โพธิปัญญำ   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
36. นำงเรณ ู เงินโคกสูง   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
37. นำงณพิชญำ  โคตรโยธำ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
38. นำงกัญชพร  แกดสันเทียะ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
39. นำงโชติกำ  มียิ่ง   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
40. นำงจำรุรัตน์  ชำติวัฒนสคุนธ์  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
41. นำงเด่นดวง  ช่ำงเกวียน  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
42. นำงนิรมล  บัวประเสริฐ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
43. นำงสำวมำลี  ชอบจิตต์  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
44. นำงสำวเวสำรัช  โกรธำ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
45. นำงประภัสรำ  อุบลวรรณ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
46. นำงสำวรัตติยำ  ครองสุข  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
47. นำงเสำวนีย์  แกดสันเทียะ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
48. นำงธิติมำ  ประดับวงษ์  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
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49. นำงสำวทัศนีย์  ชูโคกกรวด  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
50. นำงสำวดำรัตน์  ดวงตำ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
51. นำงสำวนรำกร  กริ่งสันเทียะ  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
52. นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ขวัญสันเทียะ ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
53. นำงสำวญำณกร  อินปะค ำ  ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
54. นำงสำวนฤมล  ถึงอินทร์  ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
55. นำงสำวกรวีร์  ฉิมกลำง  ครูผู้ช่วย ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
56. นำงผกำยวรรณ  ชิดพังเทียม  ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
57. นำงสำวจุฑำวรรณ  ลำดนอก  ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
58. นำงเพ็ญนภำ  พ่ึงสันเทียะ  ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
59. นำงณัฐฐำ  ศิริม่วง   ครูอัตรำจ้ำง ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
60. นำงสำวนริสรำ  วงษำ   ธุรกำรโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
61. นำงสำวนิตยำ  รุ่งเรือง  พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) กรรมกำร 
62. นำงบุญสม  ใจเย็น   แม่บ้ำน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
63. นำงบุญช่วย  กลำงจอหอ  แม่บ้ำน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
64. นำงน้อย  โซสูงเนิน   แม่บ้ำน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
65. นำงจันทร์  กลำงจอหอ  แม่บ้ำน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
66. นำงสำวสมพร  อุเทนสุท  แม่บ้ำนร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)  กรรมกำร 
67. บุคลำกรในศูนย์ฯ พระทองค ำ และบุญเหลืออนุสรณ์ทุกคน     กรรมกำร 
68. นำงสำวสงบ  ภำคจัตุรัส         เลขำนุกำรศูนย์ฯพระทองค ำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
69. นำงสำวศิริพรรณ  ไชยวงศ์       ผอ.ร.ร.บ้ำนโพนไพล                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
70. นำงรัตนำภรณ์  จินชัย            ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
71. นำงสำวสุรีพร  สวนแก้วเมือง   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์            กรรมกำรและผู้ช่วยเขำนุกำร 
72. นำงสำวพชร  ยังให้ผล       ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่จัดหำ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถำนที่ เพ่ือบริกำรอำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ประธำนในพิธี ผู้ติดตำมกำร
เปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ แขกร่วมพิธีเปิด ตั้งจุดบริกำรอำหำรว่ำง 
เครื่องดื่ม ณ จุดพิธีเปิดงำน จัดระบบผู้ดูแลระบบงำนปฏิคม ตลอดพิธีเปิด วันที่ 9-11 ตุลำคม2559   
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน จ่ำยแจกเอกสำรกำรประกวดและแข่งขัน 
1. นำยแดง จันทรวิวัฒน์   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนำกุล  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงเจริญ ใสผุดผ่อง   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
4. นำงภัสรำภรณ์  เวียงวงศ ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
5. นำงวนำสวรรค์  ช่ำงเกวียน  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
6. นำงสำวมะลิดำ  หงษ์ทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
7. นำงเดือนเพ็ญ  ทวดเสนำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
8. นำงสำวสุปรำณี  บุญรอด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
9. นำงปรำณีต  ศรีส ำโรง   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
10. นำงสำวสุภำรัตน์  คูณขุนทด  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
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11. นำงศจี  จิตสุข   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
12. นำงฐิติฌำรัตน์  สุวรรณโนบล  เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
13. นำงเจษฎำพร  ทศสูงเนิน  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
14. นำงสำวนัทธมนพร  ทับพร  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำร 
15. นำงณิญดำภรค์  พันชนะ  ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำงสำวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ ศึกษำนิเทศก์                              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำวละม่อม เปรมสระน้อย  ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำงกมลวรรณ  วิจิตรโคกกรวด เจ้ำพนักงำนธุรกำร             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที ่จัดหำ จัดเตรียมแบบลงทะเบียน โต๊ะลงทะเบียน ป้ำยจุดลงทะเบียน ส ำหรับคณะกรรมกำรประกวด
และแข่งขัน จ่ำยแจกเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขัน ในวันที่ 9-11 ต.ค 2559 เวลำ 07.00-08.30 น.ทุกวัน จัดเก็บ
ระบบลงทะเบียนงำนกรรมกำรและเลขำนุกำรงำนประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ท ำหน้ำที่
ต้อนรับคณะกรรมกำรตัดสินประกวดและแข่งขัน สถำนที่จุดลงทะเบียนด้ำนในหอประชุมโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 
1. นำยชะโลม  ตรีศักดิ์   รอง ผอ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมำโนช  สำยแก้ว   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยวีระชัย  ย่อชัย   เจ้ำพนักงำนพัสดุ      กรรมกำร 
4. นำยวำทิน  สิริภูริกร   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร            กรรมกำร 
5. นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์          ผู้อ ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีฯ                  กรรมกำรและเขำนุกำร 
6. นำงสำวจินตนำ  ตอพันดุง  นักประชำสัมพันธ์      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำยจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์          ศึกษำนิเทศก์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ก่อนกำรจัดงำน จัดท ำข่ำว โฆษณำ ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินกำรทำง
ข่ำวสำรทั่วไป และทำงระบบ Website ระบบวิทยุ อ่ืนๆ สรุปผลกำรด ำเนินกำรงำนประชำสัมพันธ์กำรจัดงำนต่อ
สำธำรณชน ระหว่ำงวันที่ 9-11 ตุลำคม 2559 โรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ และจุดประกวดและแข่งขันทุกแห่ง 
 

คณะกรรมกำรรับรำยงำนผล/ประกำศผล 
1. นำยสุระศักดิ์ ฉำยขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐำนันดร บรรดำศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5         รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยองอำจ  วิชัยสุชำติ   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
4. นำงประภำภรณ์  ถีสูงเนิน  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
6. นำยวำทิน  สิริภูริภำกร   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร ช่วยรำชกำร สพป.นม.5  กรรมกำร 
 (5.-12. บันทึก ประมวลผลและประกำศผลกำรแข่งขัน) 
5. นำงสำวสุภำภรณ์  พันธ์ส ำโรง  ครู ร.ร.บ้ำนประดู่งำม 
3. นำงสำวนุชจรีย์  จันทพัฒน์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์   กรรมกำร 
4. นำยภูม ิ โคกขุนทด   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.วัดกุดน้ ำใส    กรรมกำร 
5. นำงสำวรัตติยำกร  พินิจดวง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนเก่ำบ้ำนน้อย   กรรมกำร 
6. นำยสุพัตน์  เหิมขุนทด   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนโนนทอง   กรรมกำร 
7. นำงรุจีรัตน์  โมงขุนทด   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนหนองละมั่ง  กรรมกำร 
8. นำยคมกฤษฎำ  แก้วใส   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนหนองหัน   กรรมกำร 
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9. น.ส.เบญจวรรณ  ปั้นนอก     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนตะเคียน   กรรมกำร 
10. นำยวิชัย  งำมขุนทด   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.วัดสระจรเข้   กรรมกำร 
11. นำงสำวชวัลชำนันท์  หมอกขุนทด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนหนองแวง  กรรมกำร 
12. นำยนรำธิป  เพชรนอก   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ร.ร.บ้ำนดอน   กรรมกำร 
 (13.-21. รับรำยงำนผลกำรแข่งขัน) 
13. น.ส.พรพิมล เจิมขุนทด  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำร 
14. น.ส.อัจฉรำ  ปิวชัยภูม ิ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำร 
15. ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุดำวรรณ  พูนโตนด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน    กรรมกำร 
16. น.ส.อุดมลักษณ์  กุเวสำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนจำน   กรรมกำร 
17. นำงณัฐชยำ  อยู่ทองหลำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ กรรมกำร 
18. นำงอมรรัตน์  ชินสงครำม  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโนนพฤกษ์ กรรมกำร 
19. น.ส.น้ ำฝน  โพธิ์เงิน   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนสระพระขมำดไพร  กรรมกำร 
20. น.ส.ปรำณี  งัดสันเทียะ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนท ำนบพัฒนำ  กรรมกำร 
21. น.ส.ปวีณำ  ศรีจันทร ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนบุเขว้ำ  กรรมกำร 
22. นำยเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
23. นำงสำวศิรำณี  กันชัย   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
24. นำงส ำรำญ  ตั้งศรีทอง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
25. นำงสำวพชร  ยังให้ผล  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
26. นำงกมลวรรณ  วิจิตรโคกกรวด เจ้ำพนักงำนธุรกำร    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ รับรำยงำนผลกำรประกวดและแข่งขัน ส่งฝ่ำยบันทึกและประมวลผล และประกำศผลในระบบ
ประมวลผลโปรแกรมรำยงำนผลทำงคอมพิวเตอร์ของส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน สพฐ.สรุปประมวลผลภำพรวม 
และอ ำนวยควำมสะดวกระบบงำนธุรกำร กำรด ำเนินกำรบันทึก/ประมวลผล ออกแบบเกียรติบัตรน ำส่งข้อสอบ/แบบ
ประเมินต่ำงๆ บริกำรจัดเก็บและอ ำนวยควำมสะดวกทั่วไป คณะกรรมกำรเมื่อด ำเนินกำรประกวดและแข่งขันสิ้นสุด
ลง และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ประกำศผล สถำนที่หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
ระหว่ำงวันที่ 9-11 ตุลำคม 2559 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดงพิธีเปิด 
1. นำยฐำนันดร บรรดำศักดิ์  รอง ผอ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสุระศักดิ ์ฉำยขุนทด  รอง ผอ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5          รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยศุภณัฏฐ์  ศุภรำนนท์  ผู้อ ำนวยกำร ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์                      กรรมกำร 
4. นำยสำมำรถ  กบกลำงดอน  รักษำกำร ผอ.ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) กรรมกำร 
5. ครูผู้ฝึกสอน นักเรยีนและวงดุริยำงค์โรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์ทุกคน                         กรรมกำร 
6. วงดนตรีโรงเรียนกุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)                กรรมกำร 
 มีหน้ำที่ วำงแผนรำยกำรแสดงพิธีเปิด ซ้อมกำรแสดงพิธีเปิด ระหว่ำงวันที่ 5-7 ตุลำคม 2559 และจัดกำร
แสดงพิธีเปิดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ วันที่ 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนถนนสุรนำรำยณ์  
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 
1. นำยแดง  จันทรวิวัฒน์   รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมนัส  อำจสูงเนิน                       ประธำนศูนย์ฯพระทองค ำ    รองประธำนกรรมกำร 
2. นำงเรณู  วัดโต                      ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
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3. นำงวิภำ พิมพ์จินดำ               นักวิชำกำรเงินและบัญชี                                กรรมกำร 
4. นำงรัตนำ กลิ่นสูงเนิน   นักวิชำกำรพัสดุ      กรรมกำร 
5. นำงจุฑำรัตน์  สิริภูริภำกร  นักวิชำกำรเงินและบัญชี     กรรมกำร 
6. นำงสำวพรรณทิพำ  หัวหนองหำร นักวิชำกำรเงินและบัญชี     กรรมกำร 
7. นำงสำวรุ่งนภำ  ทองทับ  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี    กรรมกำร 
8. นำงสำวปวีร์ทิชำ  แพะขุนทด  พนักงำนรำชกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
9. นำงสำววิไลพร  มนขุนทด  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
10. นำงสมพิศ เมียกขุนทด  เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี                    กรรมกำร 
11. นำงสำวกัลยรัตน์ แก้วสุรินทร์  พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร    กรรมกำร 
12. นำงสำวจิรำรัตน์ พิมพ์อุบล  พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร    กรรมกำร 
13. นำงสำวบรรจง งำมพลกรัง  พนักงำนรำชกำร ช่วยรำชกำร    กรรมกำร 
14. นำยเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศฯ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
15. นำงณัฐนันท์  อรัญญำ  ศึกษำนเิทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงสำวศิรำณี  กันชัย   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสุภำพัธจิรำ คูณวิทยำวรรณ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำงสำวสมสิน  ชัชวำลปรีชำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินหรือล้ำงหนี้เงินงบประมำณตำมโครงกำร จัดหำวัสดุเพ่ือใช้
ในกำรด ำเนินกำร ตำมท่ีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  สรุปรำยงำนงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
1. นำยสุระศักดิ์ ฉำยขุนทด  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยฐำนันดร บรรดำศักดิ์  รอง ผอ.สพป.นครรำชสีมำ เขต 5              รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยภำณุวัฒน์  เอื้องค ำประเสริฐ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุภำภรณ์  พันธ์ส ำโรง  ครู ร.ร.บ้ำนประดู่งำม     กรรมกำร 
5. นำงสำวนุชจรีย์ จันทพัฒน์  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนบ้ำนจั่นโคกรักษ์    กรรมกำร 
6. นำยภูมิ โคกขุนทด   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนวัดกุดน้ ำใส    กรรมกำร 
7. นำงสำวรัตติยำกร พินิจดวง  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนบ้ำนเก่ำบ้ำนน้อย    กรรมกำร 
8. นำยสุพัตน์ เหิมขุนทด   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนบ้ำนโนนทอง   กรรมกำร 
9. นำยคมกฤษฎำ แก้วใส   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหัน   กรรมกำร 
10. นำงรุจีรัตน์ โมงขุนทด   เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำรโรงเรียนบ้ำนหนองละม่ัง   กรรมกำร 
11. น.ส.เบญจวรรณ  ปั้นนอก     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนตะเคียน   กรรมกำร 
12. ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุดำวรรณ พูนโตนด เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน     กรรมกำร 
13. น.ส.อุดมลักษณ์ กุเวสำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนจำน    กรรมกำร 
14. นำงณัฐชยำ  อยู่ทองหลำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ  กรรมกำร 
15. นำงอมรรัตน์  ชินสงครำม  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนห้วยโนนพฤกษ์  กรรมกำร 
16. น.ส.น้ ำฝน  โพธิ์เงิน   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนสระพระขมำดไพร   กรรมกำร 
17. น.ส.ปรำณี งัดสันเทียะ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนบ้ำนท ำนบพัฒนำ   กรรมกำร 
18. นำยเสริมศักดิ์ รุจิรวรรธน์  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
19. นำงสำวพชร ยังให้ผล   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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20. นำงสำวศิริลักษณ์ พันธุประกิจ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21. นำงกมลวรรณ  วิจิตรโคกกรวด เจ้ำพนักงำนธุรกำร สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดท ำแบบสอบถำม ด ำเนินกำรประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปรำยงำน จัดท ำรูปเล่มผลกำร
ประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ครั้งที่ 66
และรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
 

คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกร/พิธีกำร 
1. นำยมนัส อำจสูงเนิน   ผอ.ร.ร.บ้ำนเจริญผล    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยจ ำลอง  พนมชัย   ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยหุงเกลือ    รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงชัชฎำภรณ์  ไทยประสงค์  ครู ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)   กรรมกำร 
4. นำงสำวสุพัตตรำ  สำมหริ่ง  นักเรียน ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
5. นำยวรเชษฐ์  ศรีจอมพล  นักเรียน ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 

มีหน้ำที่ จัดพิธีกำร พิธีกร กำรแสดงบนเวที และเวทีต่ำงๆ ประสำนควำมเรียบร้อยบนเวทีกำรจัดกิจกรรม
ตลอดงำนพิธีเปิดและเตรียมกำรแสดงพิธีเปิดประชำสัมพันธ์หน้ำห้องประชุมพิธีเปิด ประสำนควำมเรียบร้ อยต่ำงๆ 
ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559 ตลอดงำน 
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คณะกรรมกำรตดัสินกำรประกวดและแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
 

ผู้ประสำนงำน 1. นำงส ำรำญ  ตั้งศรีทอง  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 โทร. 08 1071 1231 
   2. นำงสำวศิรำณี  กันชัย  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 โทร. 08 3370 9545 
  3. นำยจรัญ  ใจแน่น  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองยำง (อนุศำสนำนุสรณ์) 
  4. นำยสำมำรถ  กบกลำงดอน รักษำกำร ผอ.ร.ร.กุดตำด ำฯ 
 

แข่งขันวันที่ 9 ตุลำคม 2559 ทุกรำยกำร 
1.  กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.1-ป.3 
       (ห้องสมุด ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1. นำงวันเพ็ญ  เปียสันเทียะ       ครู ร.ร.บ้ำนโคกกระบือ   ประธำน 

2. นำงอุบล  ก้ำนขุนทด            ครู ร.ร.บ้ำนวังโป่ง   กรรมกำร 
  3. นำงสำวอ ำภำ  ปวงขุนทด      ครู ร.ร.บ้ำนไร่ฯ    กรรมกำร 
2.  กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.4-ป.6 
     (ห้องคณิตศำสตร์ อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงมำนิตย์  สุมขุนทด         ครู ร.ร.บ้ำนหลุง (ใหม่บุรพำคม)  ประธำน 
 2.  นำงสำวแพรวพรรณ  จรสำยออ          ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำง                กรรมกำร  
 3.  นำยสนั่น  อำบสุวรรณ์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองแวง   กรรมกำร 
3.  กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ม.1-ม.3 
     (ห้อง ม.4 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 3 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงมยุรี  พิริยะกุล             ครู ร.ร.บ้ำนหอกลองกระสัง     ประธำน 
 2.  นำงนิภำพันธ์  ตั้งชูวงษ์           ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย   กรรมกำร                                
 3.  นำงจ ำลอง ภำคศิริพันธุ์        ครู ร.ร.บ้ำนหนองบัวตะเกียด  กรรมกำร 
4.  กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ป.1-ป.3 
     (ห้อง ม.2/1 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 1 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงพรกมล นันท์ปรีชำรัตน์    ครู ร.ร.บ้ำนหินหล่อง   ประธำน                                         
 2.  นำงสุธำพร ทองกลม   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยจรเข้     กรรมกำร 
 3.  นำงสำววลัยรัตน ์หึกขุนทด       ครู ร.ร.บ้ำนหนองไทร     กรรมกำร  
5.  กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ป.4-ป.6 
     (ห้อง ม.1/1 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงสำวกรรณิกำร์ ติสันเทียะ    ครู ร.ร.บ้ำนโพธิ์ตำสี           ประธำน 
 2.  นำงสำวนงครัตน์ บุญล้ ำ     ครู ร.ร.บ้ำนหนองกลำงดอน  กรรมกำร                                          
 3.  นำงสำวศิริพรรณ พงษ์ศรี       ครู ร.ร.บ้ำนโคกสำมัคคี     กรรมกำร  
6. กำรแข่งขันอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ม.1-ม.3 
    (ห้อง ม.5/1 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 3 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงสำวปรียำ  จันทร์เรือง       ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย            ประธำน 
 2.  นำงรัชนีวรรณ  ฐำนะวัน     ครู ร.ร.บ้ำนชีวึก    กรรมกำร                                          
 3.  นำงสำวเพ็ญนภำ  วิมล                     ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด     กรรมกำร 
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7. กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ป.4-ป.6 
     (ห้อง ม.1/2 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงประวิณนำ  เนียนพลกรัง  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ  ประธำน 
 2.  นำงวิภำรัตน์  เจริญรัตน์  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด   กรรมกำร  
 3.  นำงสำวเรไร  เจิมขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนกุดสระแก้ว   กรรมกำร 
8.  กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม ม.1-ม.3 
     (ห้อง ม.5/1 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 3 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงวัฒนำ  หวังรวมกลำง  ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง (เยี่ยมประชำสรรค์)   ประธำน 
 2.  นำงสำวผ่องศรี  ปรำณีตพลกรัง ครู ร.ร.บ้ำนวังโป่ง              กรรมกำร                                       
 3.  นำงศิรำณี  หมำยซ่อนกลำง  ครู ร.ร.บ้ำนโนนผักช ี   กรรมกำร 
9.  กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.1-ป.3 
     (ห้องวิทย์ อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 1 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงเพลินพิศ  เมนขุนทด           ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนกุดม่วง   ประธำน 
 2.  นำงสำวเสน่ห์  ลำดนอก            ครู ร.ร.บ้ำนหนองโพธิ์        กรรมกำร                                        
 3.  นำงสำวชุติมำ  สำมำลำ  ครู ร.ร.บ้ำนคลองขำมป้อม  กรรมกำร 
10.  กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.4-ป.6 
       (ห้อง ป.5/1 อำคำร สปช.105/29 หลังใหม่ ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงสำวบุปผำ  บริกำรโกศล            ครู ร.ร.บ้ำนสระพัง     ประธำน                                              
 2.  นำงสำวภัทรวีร์   นำคินชำติ            ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด   กรรมกำร 
  3.  นำงสำวศุภจิรำ เพลินขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง (เยี่ยมประชำสรรค์) กรรมกำร 
11. กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 
      (ห้อง ม.6/1 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 3 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงธญำนี  คล่องศิลป์   ครู ร.ร.บ้ำนหลุง (ใหม่บุรพำคม)  ประธำน 
 2.  นำงประคอง  เนตรสูงเนิน  ครู ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง   กรรมกำร 
 3.  นำงสำวเพ็ญนภำ  ใยงูเหลือม  ครู ร.ร.บ้ำนโนนผักช ี   กรรมกำร 
12. กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 
      (ห้อง ม.2/2 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 1 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงปภัสสิริย์  ครองทรัพย์  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน  ประธำน 
 2.  นำงอำรีรัตน์  น้ ำแก้ว   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด   กรรมกำร 
 3.  นำงสำวสุรกันยำ  ฝำงแก้ว  ครู ร.ร.บ้ำนห้วยสำมขำ   กรรมกำร 
13. กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 
      (ห้อง ป.5/2 อำคำร สปช.105/29 หลังใหม่ ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำงยุพิน  เกงขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนส ำนักตะคร้อ   ประธำน 
 2.  นำงสำวอรอุมำ มุ่งอ้อมกลำง  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ  กรรมกำร 
 3.  นำงสำวจำมรี  วงศ์พัฒนชัย     ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน  กรรมกำร 
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14. กำรแข่งขันปริศนำสร้ำงสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 
     (ห้อง ม.6/2 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 3 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1. นำงสมฤทัย  อรรถธีระพงษ์  ครู ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) ประธำน 
 2. นำงสำวนันท์ณภัส ด้ำยรินรัมย์  ครู ร.ร.บ้ำนโนนทอง   กรรมกำร 
 3. นำงจินตนำ  เปสูงเนิน   ครู ร.ร.บ้ำนโนนสง่ำ   กรรมกำร 
15. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6 
       (ห้อง ป.6/1 อำคำร สปช.105/29 หลังใหม่ ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1.  นำยสุมนตรี ค ำขวำ   ครู ร.ร.บ้ำนโตนดพูนผลวิทยำ  ประธำน 
 2.  นำงปรำณี  เพ็งขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนหนองบัวตะเกียด  กรรมกำร  
 3.  นำงอภิญญำ  ยี่สำรพัฒน์  ครู ร.ร.บ้ำนจำน    กรรมกำร 
16. กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ กำพย์ยำนี 11 (8 บท) ม.1-ม.3 
     (ห้อง ม.3 อำคำร สปช.2/28/3 ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1. นำงประภำ  ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์    ประธำน                                 
 2. นำยวิวัฒน์  กอมขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง     หัวหน้ำ                                        
 3. นำงสำวเนตรนรินทร์  ปิ่นแก้ว  ครู ร.ร.บ้ำนสระตะเฆ่   กรรมกำร 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 

ผู้ประสำนงำน 1. นำยองอำจ  วิชัยสุชำติ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 1790 3288 
    2. นำงประภำภรณ์  ถีสูงเนิน ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 6870 7185 
 

1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.1-ป.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรเรียน หมำยเลข 15 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยถนอม  ชุ่มพุทรำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนบึงปรือ    ประธำน 
  2. นำงสำวนันทนิจ  อินทร์โคกสูง  คร ูร.ร.บ้ำนโนนผักช ี   กรรมกำร 
  3. นำงพรทิพย์ ดีน้อย    คร ูร.ร.บ้ำนสระข้ีตุ่น    กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำงสำวสุพัตรำ เชิดกฤษ   ผอ.ร.ร.บ้ำนมะค่ำดอนทะยิง  ประธำน  
2. นำงสำวสุธิดำ อำจสูงเนิน   คร ูร.ร.บ้ำนหนองตะครอง   กรรมกำร  
3. นำงวำสนำ แถมวัฒนะ   คร ูร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง   กรรมกำร  

3. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพคณิตศำสตร์ ชั้น ม.1–3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยกำรุณ ชำญวิชำนนท ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกลึก    ประธำน  
2. นำงสำวยุพิน พวนขุนทด   คร ูร.ร.บ้ำนไร่ (ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี) กรรมกำร  
3. นำงแคทลียำ ชนะจอหอ   คร ูร.ร.ชุมชนบ้ำนด่ำนจำก   กรรมกำร  

4. กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยวิชำญ เพลียซ้ำย    ผอ.ร.ร.บ้ำนเกำะลอย    ประธำน  
2. นำงสำวจุฑำวรรณ ลำดนอก  คร ูร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    กรรมกำร  
3. นำงสำวฉัตรพร ใยมะเริง   คร ูร.ร.บ้ำนคูเมือง    กรรมกำร  

5. กำรประกวดโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทสร้ำงทฤษฎีหรือค ำอธิบำยทำงคณิตศำสตร์ ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยส ำรวย นิลเขียว    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองสะแก    ประธำน  
2. นำงสมปอง เชื่องสุวรรณ   คร ูร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร  
3. นำงสำวกฤษณำ พัฒมะณี   คร ูร.ร.บ้ำนหนองสรวง    กรรมกำร  

6. กำรแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทท่ี 2 ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยพิทักษ์ ชมภูมิ่ง    ผอ.ร.ร.บ้ำนบึงปรือ    ประธำน  
2. นำยศุภวิทย์ พุทธสระน้อย  คร ูร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง    กรรมกำร  
3. นำงสำวพรทิพย์ วงศ์ชูเวช   คร ูร.ร.บ้ำนดอนพะงำด    กรรมกำร  

7. กำรแข่งขันโครงงำนคณิตศำสตร์ ประเภทท่ี 2 ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยวีระพงศ์ วุฒิพงศ์    ผอ.ร.ร.บ้ำนกุ่มพะยำหนองกระทุ่มวิทยำ ประธำน  
2. นำงสลำย ปลั่งกลำง    คร ูร.ร.บ้ำนคูเมือง    กรรมกำร  
3. นำยศิลปกร นันท์ปรีชำรัตน์   คร ูร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร  
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8. สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงคณิตศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมประถม ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย)  

1. นำยศรัณย์  แตรสังข์   ผอ.ร.ร.บ้ำนฝำยโบสถ ์     ประธำน  
3. นำยทวีสิทธิ์ จันทร์นำ    คร ูร.ร.บ้ำนไร่ (ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
3. นำงสำวอภิญญำ แฝดกลำง   คร ูร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์     กรรมกำร 

9. กำรแข่งขันผลงำนสร้ำงสรรค์คณิตศำสตรโ์ดยใช้โปรแกรม GSP ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ICT ชุมชน ร.ร.ชุมชนบำ้นโคกสวำย) 

1. นำยจ ำเนียร พรมสวัสดิ์   ผอ.ร.ร.วัดกุดพิมำน     ประธำน  
2. นำยจำมร  จังหวัดกลำง  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ   กรรมกำร 
3. นำงพรพิมล โกสันเทียะ   คร ูร.ร.บ้ำนตะคร้อ     กรรมกำร  

10. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1–3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยจิรวัฒน ์กลึงกลำงดอน   ผอ.ร.ร.บ้ำนถนนหัก     ประธำน  
2. นำงกฤติกำ ชมขุนทด    คร ูร.ร.ด่ำนขุนทด     กรรมกำร  
3. นำยสมพร แก้ววัน    คร ูร.ร.บ้ำนหนองแดง     กรรมกำร  

11. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยโสฐพล บนภัทรวรรษ   ผอ.ร.ร.บ้ำนเหนือทัพรั้ง     ประธำน  
2. นำงธำริณี เพิ่มขุนทด   คร ูร.ร.วัดกุดพิมำน    กรรมกำร 
3. นำงสำวธนัญญำ ทะยอมใหม่   คร ูร.ร.บ้ำนโตนดพูนผลวิทยำ    กรรมกำร  

12. กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 

1. นำยจรัญ  ใจแน่น    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองยำง     ประธำน  
2. นำงสำวสุณีย์รัตน์  เปสันเทียะ  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร  
3. นำยจักรำวุธ กรสิทธำงกูร   คร ูร.ร.บ้ำนสระตอง     กรรมกำร  
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 

ผู้ประสำนงำน 1. นำยองอำจ  วิชัยสุชำติ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 1790 3288 
    2. นำงประภำภรณ์  ถีสูงเนิน ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 6870 7185 
    3. นำยจ ำลอง พนมชัย   ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยหุงเกลือ ผู้ประสำนงำนเครื่องร่อน 
1. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ชั้น ป.4 – 6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยปฐมเกียรติ  ไชยค ำ   ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้    ประธำน 
  2. นำงสำววิลำวรรณ  อำมำตมนตรี  ครู ร.ร.พงษ์ศิริวิทยำ    กรรมกำร 
  3. นำงสงกรำนต์  กกขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนส ำนักตะคร้อ    กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ชั้น ม.1 – 3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยกฤษดำ  กระจ่ำงกุล   ผอ.ร.ร.บ้ำนวังโป่ง    ประธำน 
  2. นำงนุชรินทร์  ชำพันดุง   ครู ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 
  3. นำงสันทนำ ศรีวัฒนศักดิ์  ครู ร.ร.บ้ำนขำมทะเลสอ    กรรมกำร 
3. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ชั้น ป.4 – 6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยกฤษฎ์พงศ์ พบวันดีฤชำกุล  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมเหนือ   ประธำน 
      2. นำงอนงค์ สุขกิตติ   ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง     กรรมกำร 
  3. นำงสำวกำญจนำ  ชอนขุนทด  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
4. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภททดลอง ช้ัน ม.1 – 3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยสำยัณห์ เจริญพันธ์   ผอ.ร.ร.บ้ำนตะเคียน    ประธำน 
  2. นำงเนรัญชลำ หวังประสพกลำง  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
  3. นำงสำวโสภำ พรหมสวัสดิ์  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
5. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำงสำยพิณ แสนพรม   ผอ.ร.ร.วัดกุดน้ ำใส    ประธำน 
  2. นำยมำโนต หอมจะบก   ครู ร.ร.บ้ำนกะพ้ี     กรรมกำร 
  3. นำงสำวสุมำลี ภูมำมอบ   ครู ร.ร.กุดตำด ำ     กรรมกำร 
6. กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ชั้น ม.1–3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยจ ำนงค์ เพียกขุนทด   ผอ.ร.ร.บ้ำนแปรง     ประธำน 
  2. นำยประหยัด ถอยกระโทก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำง    กรรมกำร 
  3. นำงรชำนันท์ ชำญชัย   ครู ร.ร.บ้ำนวังสมบูรณ์    กรรมกำร 
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7. กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำงสุกัญญำ ดวงกลำง   ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกกระหำด    ประธำน 
  2. นำยเสวก  โสล ำภำ   ครู ร.ร.บ้ำนป่ำรังงำม    กรรมกำร 
  3. นำงทรรศญำ  รัตน์คุณำกร  ครู ร.ร.บ้ำนไร่ (ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
8. กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ชั้น ม.1–3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำงสำวนภกมล  ใจชอบสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนมุกมัน    ประธำน 
  2. นำงสำวนุจรีย์  ศรีอำภัย   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3. นำงวรินทร  พลมณี   ครู ร.ร.บ้ำนดอนพะงำด    กรรมกำร 
9. กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์วิทยำศำสตร์ ชั้น ป.1–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยกฤต สุมขุนทด   ผอ.ร.ร.บ้ำนป่ำรังงำม    ประธำน 
  2. นำงยุรพิน อรัญเวศ   ครู ร.ร.โนนไทย     กรรมกำร 
  3. นำยธำดำ โพธิ์พุดซำ   ครู ร.ร.ศรีชลสินธุ ์    กรรมกำร 
10. กำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์วิทยำศำสตร์ ชั้น ม.1–3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
  1. นำยชำญชัย  เพียกขุนทด  ผอ.ร.ร.บ้ำนจำน      ประธำน   
  2. นำงอัจนำ เผ่ำทวี    ครู ร.ร.บ้ำนห้วยบง    กรรมกำร 
         3. นำงวรนุช เรืองธำตรี   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
11. กำรแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตำม ป.1-ป.3 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (ใหม่) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
 1.  นำยอนิรุทธ์  อิสโร    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนุก     ประธำน 
 2.  นำยสวัสดิ์  เมฆสุนทร   ผอ ร.ร.บ้ำนหนองบัวหลวง   กรรมกำร 
 3.  นำงวำสนำ  หำดขุนทด  ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย   กรรมกำร 
12. กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (ใหม่) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
 1.  นำยนิวัฒน์  ศรีหำบุญทัน   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองโพธิ์ (ขำมสะแกแสง)   ประธำน 
 2.  นำยสังคม  ศรีวิพัฒน์    ครู ร.ร.บ้ำนวังโป่ง     กรรมกำร 
 3.  นำยสกล  ใจเย็น    ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน    กรรมกำร 
13. กำรแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนำน ป.4-ป.6 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (ใหม่) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
 1. นำยวรณัฐ ทีบัวบำน    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองประดู่     ประธำน 
 2. นำยจันทรวัทน์  ศรีเพชร   ครู ร.ร.บ้ำนท ำนบพัฒนำ     กรรมกำร 
 3. นำงดวงพร  เชษฐ์ขุนทด  ครู ร.ร.วัดกุดพิมำน     กรรมกำร 
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14. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินนำน (โดยติดล้อบินขึ้นจำกพื้น) ม.1-ม.3 และ 
15. กำรแข่งขันเครื่องบินพลังยำง ประเภทบินไกล (โดยติดล้อบินขึ้นจำกพื้น) ม.1-ม.3 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (ใหม่) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
 1. นำยเผด็จ  ศรีนอก    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองจำน     ประธำน 
 2. นำยศุภมิตร  กฤตเวทิน   ครู ร.ร.บ้ำนโตนดพูนผลวิทยำ    กรรมกำร 
 3. นำงสิริวรรณ  ใจมั่น    ครู ร.ร.บ้ำนซินหนองเขวำ    กรรมกำร 
 4. นำยมำโนต  หอมจะบก  ครู ร.ร.บ้ำนกะพ้ี     กรรมกำร 
 มีหน้ำที ่จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ตำมเกณฑ์กำรประกวดและ
แข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผลเมื่อสิ้นสุด กำรประกวดและแข่งขัน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

ผู้ประสำนงำน นำงณิญดำภรค์  พันชนะ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 3055 5708 
 

1.  กำรประกวดเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องอนุบำล 1/1 อำคำรเรียนอนุบำล ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยประวิช  แน่นสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนกุดจิกหนองแห้ว   ประธำน 
  2. นำงอัจฉริยำพร  รัตน์ทรงจันทึก  ครู ร.ร.บ้ำนไร่ (ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
  3. นำงสำวนฤมล  ทัดแก้ว   ครู ร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง   กรรมกำร 
2.  กำรประกวดเพลงคุณธรรม ช้ัน ป.4–6 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องอนุบำล 1/2 อำคำรเรียนอนุบำล ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงบุญญำภำ  บัวหอม   ครู ร.ร.บ้ำนสระพัง    ประธำน 
  2. นำงฉัฐญำ พงษ์ศิริ   ครู ร.ร.บ้ำนหำญ     กรรมกำร 
  3. นำงจำรุกำนต์  นรินทร์   ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
3.  กำรประกวดเพลงคุณธรรม ช้ัน ม.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องอนุบำล 2/1 อำคำรเรียนอนุบำล ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงมำลี  กกขุนทด   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง    ประธำน 
  2. นำยวโรตนม์  ขวดพุทรำ   ครู ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
  3. นำงวำรี  กำยไธสง   ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
4.  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ชั้น ป.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ช่องที่ 1 อำคำรโรงอำหำร จัด 3 ช่อง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยสมพงศ์  ภูมิโคกรักษ์  ครู ร.ร.บ้ำนใหม่เจริญสุข    ประธำน 
  2. นำยศิริพงษ์  โมสูงเนิน   ครู ร.ร.บ้ำนกุ่มพะยำหนองกระทุ่มวิทยำ  กรรมกำร 
  3. นำงเพ็ญจิรำ วงศ์สันติรำษฎร์  ครู ร.ร.บ้ำนสระแจง    กรรมกำร 
5.  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ชั้น ป.4–6 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ช่องที่ 2 อำคำรโรงอำหำร จัด 3 ช่อง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยสุพจน์  สินขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์    ประธำน 
  2. นำงคุณำกร ศังขจันทรำนนท์  ครู ร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง   กรรมกำร 
  3. นำงสำวบุญบังอร ลมสูงเนิน  ครู ร.ร.บ้ำนหนองสะแก    กรรมกำร 
6.  กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ชั้น ม.1-3  
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ช่องที่ 3 อำคำรโรงอำหำร จัด 3 ช่อง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงสำวอำคเนย์ เชื้ออ่ิม   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    ประธำน 
  2. นำยกิตติพงษ์ ด้วงนิล   ครู ร.ร.บ้ำนดอนพะงำด    กรรมกำร 
  3. นำงสีนวม  บุญนอก   ครู ร.ร.บ้ำนหนองกระทุ่มสระอโนดำต  กรรมกำร 
7.  กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ชั้น ป.1–6 และ 
8.  กำรประกวดภำพยนตร์สั้น ชั้น ม.1–3 
     (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำยประเสริฐ  ค ำขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนเขื่อน     ประธำน 
 2. นำยดุสิต  ฮวบขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนหนองบัวละคร   กรรมกำร 
 3. นำยปิยะพงษ์  ศรีสุพรรณ  ครู ร.ร.บ้ำนโคกสำมัคคี    กรรมกำร 
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9.  กำรประกวดละครคุณธรรม ชั้น ป.1–ม.3 และ 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่อำคำรอนุบำล 3 ขวบ ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
10.  กำรประกวดละครประวัติศำสตร์ ป.1- ม.3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่อำคำรหอประชุม ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยเกริก ท่วมกลำง   ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ   ประธำน 
  2. นำงจินตนำ  ท่วมกลำง   ครู ร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง   กรรมกำร 
  3. นำงสมถวิล รวมใหม่   ครู ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี   กรรมกำร  
11.  กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ชั้น ป.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.2/1 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงวิไลภรณ์  อภิญญำพงศ์  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน   ประธำน 
  2. นำงสำวแพรวพรรณ  จรสระน้อย  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำง (อนุศำสนำนุสรณ์)  กรรมกำร 
  3. นำงสำวยุพิน พัดพำน   ครู ร.ร.พงษ์ศิริวิทยำ    กรรมกำร     
12.  กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ชั้น ป.4–6 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.2/2 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงปิยะรัตน์  ชำติกลำง   ครู ร.ร.บ้ำนเมืองนำท    ประธำน 
  2. นำยศิริชัย  ขวัญบุญวงศ์   ครู ร.ร.บ้ำนโคกสำมัคคี    กรรมกำร 
  3. นำงอุบล ชนะภัย   ครู ร.ร.บ้ำนใหม่โคกพรม    กรรมกำร 
13.  กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ชั้น ม.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.3/1 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยธีระ  วัชระธรำดล   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร   ประธำน 
  2. นำงสุนีย์  สิทธิขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง    กรรมกำร 
  3. นำงชัชฎำภรณ์  ไทยประสงค์  ครู ร.ร.กุดตำด ำฯ     กรรมกำร 
14.  กำรประกวดมำรยำทไทย ช้ัน ป.1–3  
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.3/2 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยสำมำรถ  เวฬุวนำรักษ์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำง    ประธำน 
  2. นำงนิรมำลย์  แก้วบัวดี   ครู ร.ร.บ้ำนสะพำนหิน    กรรมกำร 
  3. นำงวัชรำลักษณ์  ปรำณีตพลกรัง  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
15.  กำรประกวดมำรยำทไทย ช้ัน ป.4–6  
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.4/1 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยสมพร  นำสูงเนิน   ครู ร.ร.บ้ำนขำมทะเลสอ    ประธำน 
  2. นำงปรำณี  ถีสีมำ   ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำง    กรรมกำร 
  3. นำงสำวอภิลักษณ์  พัฒนำกุล  ครู ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี 2)   กรรมกำร 
16.  กำรประกวดมำรยำทไทย ช้ัน ม.1–3  
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.4/2 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยสมพงษ์  สุทธกุล   ครู ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี)  ประธำน 
  2. นำงสำวพรพิมล  ช่ำงแย้ม  ครู ร.ร.บ้ำนหอกลองกระสัง   กรรมกำร 
  3. นำยสุชำติ  แพทย์เกำะ   ครู ร.ร.บ้ำนนำรำยณ์    กรรมกำร 
17. กำรประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องสภำนักเรียน ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
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18. กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-3 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.6/2 อำคำร สปช.105/29 หลังใหม่ ชั้นที่ 2 ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำยวิโรจน์ ฉำยชูวงษ ์   ผอ.ร.ร.ด่ำนขุนทด    ประธำน 
  2. นำงสำวชยำวี  ชมหนองแวง  ครู ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร   กรรมกำร 
  3. นำงเด่นดวง  ช่ำงเกวียน   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)   กรรมกำร  

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบ
รำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
 

ผู้ประสำนงำน นำยภำณุวัฒน์  เอื้องค ำประเสริฐ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 1967 5162 
 

1. กำรแข่งขันแอโรบิก ชั้น ป.1–6 และ 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ใต้ถุนอำคำรเรียนใหม่ ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
2. กำรแข่งขันแอโรบิก ชั้น ม.1–3 
       (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องเรียนดนตรี ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1. นำยธีระชัย โสภำคย ์      ผอ.ร.ร.บ้ำนซับยำง    ประธำน 
 2. นำยนิพันธ์ ทรัพย์ประเสริฐ  ครู ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์    กรรมกำร 
 3. นำยกฤษดำกร ยี่สำรพัฒน์  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    กรรมกำร 
 4. นำยมำนพ  ตั้งเพชรศิริพงษ ์  ครู ร.ร.สระพระขมำดไพร    กรรมกำร 
  5. นำยเชำวริน อำจโยธำ   คร ูร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
 6. นำยธันย์ชกรณ์  คุปติวุฒินันท์  ครู ร.ร.บ้ำนดอนพะงำด    กรรมกำร 
3. กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้น ป.1–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.1/1 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
  1. นำงสำวสุทธิรักษ์  คงสุข  ผอ.ร.ร.บ้ำนหินหล่อง    ประธำน 
 2. นำยวิเชียร  เที่ยงตรง                        ครู ร.ร.บ้ำนส ำนักตะคร้อ     กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุภัทรำภรณ์  หวังคุ้มกลำง ครู ร.ร.บ้ำนอนุบำลขำมสะแกแสง   กรรมกำร         
4. กำรแข่งขันตอบปัญหำสุขศึกษำและพลศึกษำ ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.1/2 อำคำร ป.1 ฉ.สูง ร.ร.กุดตำด ำ (คงฤทธิ์คุรุรำษฎร์สำมัคคี) 
 1. นำยวัสตร์สินธุ์  วรรณำรักษ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนละเลิงพิมำน    ประธำน 
 2. นำยกรัณย์  โชคบริบูรณ์      ครู ร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง    กรรมกำร 
 3. นำยสมพงษ์  ขันโยธำ       ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง    กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบ
รำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ผู้ประสำนงำน 1. นำงสุภำพัธจิรำ  คูณวิทยำวรรณ์  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 6259 7840 
   2. นำงสำวละม่อม  เปรมสระน้อย    ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 2748 6955 
 

สำระทัศนศิลป์ 
1. กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ชั้น ป.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นบน ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยวงศ์สุวัฒน์ โด่งพิมำย  ผอ ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมใต้   ประธำน 
 2. นำยขบวน ใจกันธิยะ   ครู ร.ร.พงษ์ศิริวิทยำ    กรรมกำร 
 3. นำยชำญ จันทร์เรือง   ครู ร.ร.บ้ำนกุดจิกหนองแห้ว   กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นบน ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชำกุล   ผอ. ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมเหนือ   ประธำน 
 2. นำงวรำรัตน์ เมิมขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนกุดนำงทอหูก    กรรมกำร 
 3. นำงสุรภำ แดนโคกสูง          ครู ร.ร.บ้ำนหนองประดู่    กรรมกำร 
3. กำรแข่งขันรวม “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นบน ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยอนุสรณ์ ขวำงกระโทก  ผอ ร.ร.บ้ำนหนองโพธิ์    ประธำน 
 2. นำยอนันต์  มุ่งขอบกลำง          ครู ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม    กรรมกำร 
 3. นำงสำวนภัสวรรณ  ค้อไผ่        ครู ร.ร.บ้ำนดอนขวำง    กรรมกำร 
4. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีชั้น ป.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นล่ำง ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยสุเจณฑ์ รัตนพันธ์   ผอ ร.ร.บ้ำนไร่ฯ               ประธำน 
 2. นำงจำรุรัตน์  ชำติวัฒนสุคนธ์  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    กรรมกำร 
 3. นำงมนัสนันท์  โสภำคย์สิริ  รอง ผอ.ร.ร.บ้ำนตะเคียน    กรรมกำร 
5. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีชั้น ป.4–6 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นล่ำง ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยภรำดำ  บัวรอด   ผอ ร.ร.บ้ำนหอกลองกระสัง             ประธำน 
 2. นำงสำววรำภรณ์ เกศเลขำ  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
 3. นำยสุทัศน์ ทองมำก   ครู ร.ร.บ้ำนคูเมือง    กรรมกำร 
6. กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสีชั้น ม.1–3   
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรไม้ชั้นล่ำง ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยเกษม จ่ำพันดุง   ผอ.ร.ร.บ้ำนเก่ำบ้ำนน้อย              ประธำน 
 2. นำยวัชระ ศิลป์ประเสริฐ   ครู ร.ร.บ้ำนจำน      กรรมกำร 
 3. นำยประมำณ ทรงสุวรรณ         ครู ร.ร.บ้ำนไร่ฯ      กรรมกำร 
7. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณีชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 1 สปช.105/29 ชั้นบนห้อง ม.1 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยนุกูล  ขันขะ   ผอ.ร.ร.บ้ำนเขื่อน               ประธำน 
 2. นำงสุพรรณี  พิมพ์พำ              ครู ร.ร.บ้ำนหนุก     กรรมกำร 
 3. นำยปริญโญ  ประพันธ์อนุรักษ์  ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง    กรรมกำร 
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8. กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 1 สปช.105/29 ชั้นบนห้อง ม.2 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำงปิยำภรณ์  พ่ึงโคกสูง  ผอ.ร.ร.บ้ำนสระแจง    ประธำน   
 2. นำยวีระวัฒน์  ยโสธร   ครู ร.ร.บ้ำนหนองรำง    กรรมกำร 
 3. นำงปุณยวีย์  จิโรจน์ภัทรยศ  ครู ร.ร.บ้ำนวัง (สำยอนุกูล)   กรรมกำร 
9. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติดชั้น ป.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 2 ชั้น ป.1-ป.3 ใต้ถุนอำคำร 2 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยญำณวิทย เกียรติสูงเนิน  ผอ ร.ร.บ้ำนหินดำด    ประธำน 
 2. นำงธัญธร  เลิศนำ   ครู ร.ร.บ้ำนป่ำเพกำ    กรรมกำร   
 3. นำงอนัญญำ  ประภำพิทยำพงษ์   ครู ร.ร.ศรีชลสินธุ ์    กรรมกำร 
10. กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติดชั้น ป.4–6  
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 2 ชั้น ป.1-ป.3 ใต้ถุนอำคำร 2 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยธีระพงศ์ กำญจน์สูงเนิน  ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกช้ำงน้อย    ประธำน 
 2. นำงสำวนุสรำ  ทรงสังข์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำงฯ    กรรมกำร 
 3. นำงบุษบำภรณ์  กำญจนเกตุ  ครู ร.ร.บ้ำนพันดุง    กรรมกำร 
11. กำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรปะติดชั้น ม.1–3 
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 2 ชั้น ป.1-ป.3 ใต้ถุนอำคำร 2 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยสุทัศน์  ทองมำก   ครู ร.ร.บ้ำนโนนเมือง    ประธำน 
 2. นำยเภำ  สุขจันทร์   ครู ร.ร.บ้ำนหอกลองกระสัง (โกศลสงเครำะห์)   กรรมกำร   
 3. นำยถิรำยุ  ชูหมื่นไวย์   ครู ร.ร.บ้ำนสระตอง    กรรมกำร 
12. กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น ชั้น ม.1-3  
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.3 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยอนันต์  รัตน์สันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนคูเมือง    ประธำน 
 2. นำงบังอร  กลขุนทด                ครู ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์    กรรมกำร 
 3. นำยเชิดชัย  พรมพันธ์ใจ  ครู ร.ร.บ้ำนตะคร้อ    กรรมกำร 
13. กำรแข่งขันประติมำกรรมชั้น ป.1–3  
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 1 สปช.105/29 ห้องประชุม ช่วงชั้น 1, 2, 3, ลำนจอดรถ ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยสมศักดิ์  ลิ้มสุวรรณ  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองบัวละคร   ประธำน 
 2. นำงสำวเอมมิกำ  พันธ์เลิศ    ครู ร.ร.บ้ำนหนองบัวละคร   กรรมกำร 
 3. นำยสมชำย  ตำลกลำง   ครู ร.ร.บ้ำนบึงอ้อ    กรรมกำร 
14. กำรแข่งขันประติมำกรรมชั้น ป.4–6 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 3 อ.1, อ.2, ป.2 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยวิชำญ คงรัศมี   ผอ.ร.ร.บ้ำนโพนไพล    ประธำน 
 2. นำงนันทวัลย์ รักษ์พลพันธ์  ครู ร.ร.บ้ำนถนนหักใหญ่    กรรมกำร 
 3. นำงรินทร์ดำ  ด่ำนร ำมะจำก  ครู ร.ร.บ้ำนหิงห้อย    กรรมกำร  
15. กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัวชั้น ม.1–3  
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำร 3 ชั้นบน ห้อง ป.4, ป.5, ป.6 ร.ร.พังเทียม (คุรุสำมัคคี2) 
 1. นำยศรศักดิ์  เพียรภูเขำ  ผอ ร.ร.บ้ำนโป่งกระสัง    ประธำน 
 2. นำงเลขำ  พุฒกลำง   ครู ร.ร.บ้ำนหนองสรวง    กรรมกำร 
 3. นำงณัฐกำนต์  ทองมำก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร   กรรมกำร 
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มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ตำมเกณฑ์กำรประกวดและ
แข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
 

สำระดนตร ี
1. กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนำดเอก ระนำดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ซอด้วง ซออู้ จะเข้  ขิม 7 หย่อง  
    ขลุ่ยเพียงออ และขับร้องเพลงไทย) ชั้น ป.1–6 และ ช้ัน ม.1–3 
2. กำรแข่งขันอังกะลุง ช้ัน ป.1-6 และช้ัน ม.1 – 3 
3. กำรแข่งขันกำรบรรเลงวงเครื่องสำยวงเล็ก ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
4. แข่งขันวงป่ีพำทย์ไม้นวมผสม เครื่องสำยเครื่องเดี่ยว ป.1-6 และ ม.1-ม.3 
5. กำรแข่งขันวงป่ีพำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
  1. นำยเกษม  เกณท์ขุนทด    ผอ.ร.ร.บ้ำนส ำนักตะคร้อ    ประธำน 
  2. นำยจักรกฤช  ปรุงศิลป์   ครู ร.ร.บ้ำนหนองพลวง    กรรมกำร 
  3. นำยมำนพ  เต้ำปั้น   ครู ร.ร.บ้ำนครึมม่วง    กรรมกำร 
  4. นำงสำวศรญัยำ  ค ำสิงห์นอก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำงฯ    กรรมกำร 
  5. นำยสุวิทย ์ กูดอ้ัว    ครู ร.ร.กุดตำด ำฯ     กรรมกำร 
  6. นำยวิริยำพน  ฉิมสันเทียะ  ครู ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร   กรรมกำร 
  7. นำงสำวละม่อม  เปรมสระน้อย    ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
6. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชำย ช้ัน ป.1–6 และชำย ชั้น ม.1-3  
7. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ชั้น ป.1–6 และหญิง ช้ัน ม.1-3  
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำยธีรวัฒน์  ท ำจ ำปำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนระเวียง    ประธำน 
  2. นำยถำวร  พันธ์ส ำโรง   ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนสระจันทร์     กรรมกำร 
  3. นำงจิดำภำ  บุญพิริยำกร  ครู ร.ร.บ้ำนคูเมือง    กรรมกำร 
8. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชำย ชั้น ป.1–6 และชำย ชั้น ม.1-3  
9. กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ช้ัน ป.1–6 และหญิง ชั้น ม.1-3  
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
  1. นำยปิยะศักสณ์  ศิริทรัพย์   ผอ.ร.ร.บ้ำนขำมทะเลสอ     ประธำน 
 2. นำยสุทธิพจน์  ทองโม้   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม    กรรมกำร 
  3. นำงปรียำ  ค ำสุรีย์   ครู ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมเหนือ   กรรมกำร 
10. กำรแข่งขันวงดนตรีสตริง ช้ัน ม.1–ม.3  
11. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ชำย ชั้น ป.1–6 และชำย ชั้น ม.1-3  
12. กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง ช้ัน ป.1–6 และหญิง ชั้น ม.1-3  
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
  1. นำยปฐมพร  เปล่งคงคม  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองแดง    ประธำน 
  2. นำงนิตยำ  หงษ์ขุนทด   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3. นำงเรวดี  กองค ำ   ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย   กรรมกำร 
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13. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ชำย ช้ัน ป.1–6 และชำย ชั้น ม.1-3  
14. กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ หญิง ชั้น ป.1–6 และหญิง ชั้น ม.1-3  
15. กำรประกวดขับขำนประสำนเสียง ชั้น ป.1–6 และช้ัน ม.1-3  
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
  1. นำยส ำรอง  ตึกตะคุ   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองไทร    ประธำน 
  2. นำงเสน่ห์  เนียมสันเทียะ  ครู ร.ร.บ้ำนหนองสรวง    กรรมกำร 
  3. นำงสำวพรสวรรค์  จั่วจันทกึ  ครู ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 
16. กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 
17. กำรแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 
18. กำรประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ม.3 
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำยวัลลภ  เจริญดี   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนสง่ำ    ประธำน 
 2. นำยโชคชัย  ค ำกุ้ง   ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
 3. นำยวุฒิพันธ์  ดัดขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ตำมเกณฑ์กำรประกวดและ
แข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน  
 

สำระนำฏศิลป์ 
1. กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำนชั้น ป.1–6 และช้ัน ม.1–3  
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงเบญจลักษณ์  ศรีบุญเรือง  ครู ร.ร.บ้ำนหนองแวง    กรรมกำร 
  2. นำงสำริศำ  พบวันดีฤชำกุล  ครู ร.ร.บ้ำนถนนหักใหญ่    กรรมกำร 
  3. นำยสมชำติ  ไทยปรำณีต  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
3. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ชั้น ป.1–6 และช้ัน ม.1–3 
4. กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ชั้น ป.1–6 และช้ัน ม.1–3 
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสุภำพัธจิรำ  คูณวิทยำวรรณ์     ศึกษำนิเทศก์     ประธำน 
  2. นำงสำวนภำพร  ช่ำงท ำ  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
 3. นำงบุญพริ้ง  คืนดี   ครู ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์    กรรมกำร 
 4. นำงสำวสนธิยำ  สันทรูนัย  ครู ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม    กรรมกำร 
 5. นำยสมชำติ  ไทยปรำณีต  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
5. กำรแข่งขันแสดงตลก ชั้น ป.1– ม.3  
6. กำรแข่งขันมำยำกล ชั้น ป.1–ม.3 (แข่งขัน ประถม 9 ต.ค.59 มัธยม 10 ต.ค.59 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ ) 
  1. นำยพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์  ผอ.ร.ร.อนุบำลรัฐรำษฎร์รังสรรค์   ประธำน 
 3. นำงจุฑำมำศ  ระบือพิณ  ครู ร.ร.บ้ำนคูเมือง    กรรมกำร 
  4. นำงประภัสสร  แสนเขียว  ครู ร.ร.บ้ำนไร่ฯ     กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (นำฏศิลป์) ตำมเกณฑ์กำรประกวดและ
แข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผลเมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
1. กำรแข่งขันกำรพูดสุนทรพจน์ภำษำจีน ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 
2. กำรแข่งขันกำรพูดสุนทรพจน์ภำษำญี่ปุ่น ม.1-ม.3 
3. กำรแข่งขันกำรพูดเพ่ืออำชีพภำษำจีน ม.1-ม.3 
4. กำรแข่งขันกำรพูดเพ่ืออำชีพภำษำญี่ปุ่น ม.1-ม.3 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
สำระคอมพิวเตอร์  
ผู้ประสำนงำน  1. นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 5771 5587 
   2. นำยจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 7960 6256 
1. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กรำฟิก ชั้น ป.1-ป.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมมัธยม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
 1. นำงสำวอัจฉรำ  สำธิมำนนท์  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองสะแก     ประธำน 
 2. นางอุษา  ศรีโพธิ์    ครู ร.ร.บ้านคูเมือง    กรรมการ 
 3. นำงสำวริฬพิชญ์ ค้ำขำย  ครู ร.ร.บ้ำนโกรกช้ำงน้อย    กรรมกำร 
 4. นำยดิเรก  ทะสุนทร    ครู ร.ร.กุดตำด ำ     ช่ำงเทคนิค 
2. กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำร์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 10 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมประถม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1. นำยวรเอก  อำมำตย์   ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้    ประธำน 
  2. นำยอนุศร  หงษ์ขุนทด   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3. นำงสำวรุ่งธิวำ  ภำละโก  ครู ร.ร.บ้ำนสระตอง    กรรมกำร 
  4. นำงสำวผกำยวรรณ  ชิดพังเทียม ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    ช่ำงเทคนิค 
 3. กำรออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-ม.3  
     (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ICT ชุมชน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1. นำยคมสรณ์  นิธิปรีชำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี   ประธำน 
  2. นำยวุฒิพงษ์  เงินดี    ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3. นำยสุขเกษม  จันทรแสน  ครู ร.ร.มำบกรำดวิทยำ    กรรมกำร 
 4. นำงสำวกรวีร์  ฉิมกลำง  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    ช่ำงเทคนิค 
 4. กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-ป.6 
     (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมประถม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1.  นำยเดชำ  ผ่องโต   ผอ.ร.ร.บ้ำนสะพำนหิน    ประธำน 
  2.  นำยธีรวัฒน์  จันทศร   ครู ร.ร.มำบกรำดวิทยำ    กรรมกำร 
  3.  นำยสุพัฒน์  พงศ์พิพัฒนำ  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
 4.  นำยเสงี่ยม  ภิรมย์ชม   ครู ร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง   ช่ำงเทคนิค 
5. กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ICT ชุมชน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1. นำยทศพร  จันทนรำช   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกรำดน้อย   ประธำน 
  2. นำงพัชรำภรณ์  เข็มมะลัง  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
 3. นำงสำวอุมำวิชนีย์  อำจพรม   ครู ร.ร.บ้ำนซินหนองเขวำ    กรรมกำร 
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 4. นำยขจรศักดิ์  รังกระโทก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองจำน              ช่ำงเทคนิค 
6. กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ป.4-ป.6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมประถม ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย) 
  1. นำยบรรจงศักดิ์  งำมประเสริฐ  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองดุม    ประธำน 
  2. นำยสมชิด  พบขุนทด   ครู ร.ร.วัดกุดพิมำน    กรรมกำร 
  3. นำงพัชรินทร์  เพ็ชรนอก  ครู ร.ร.บ้ำนวังโป่ง    กรรมกำร 
 4. นำยขจรศักดิ์  รังกระโทก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองจำน              ช่ำงเทคนิค 
7. กำรแข่งขันกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ม.1-ม.3  
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมมัธยม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1. นำยปฐมเกียรติ  ไชยค ำ  ผอ.ร.ร.วัดสระจรเข้    ประธำน 
  2. นำงสำวสุธำทิพย์  เหวขุนทด  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3. นำยพิเชษฐ์  สำยธนู   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยบง    กรรมกำร 
  4. นำยกิตติพงษ์  สีหนำท   ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน   ช่ำงเทคนิค 
 8. กำรแข่งขันกำรใช้โปรแกรมน ำเสนอ (Presentation) ชั้น ป.4-ป.6  
     (แข่งขัน 10 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมมัธยม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1. นำยจักรพงศ์  อริยำนุวัฒน์  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองสำร    ประธำน 
  2. นำยธีรวุฒิ  เหวขุนทด     ครู ร.ร.บ้ำนโนนตำล    กรรมกำร 
  3. นำยคมสันต์  อำจจุฬำ   ครู ร.ร.บ้ำนเสมำ     กรรมกำร   
 4. นำยดิเรก  ทะสุนทร    ครู ร.ร.กุดตำด ำ     ช่ำงเทคนิค 
9. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Text Editor ชั้น ม.1-ม.3  
    (แข่งขัน 10 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ICT ชุมชน ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์)) 
  1.  นำยศักดิ์  ซุ่นกลำง   ผอ.ร.ร.บ้ำนหินลำด    ประธำน 
  2.  นำงสำวศศิวิมลพร  รัตน์ทรงจันทึก   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
  3.  นำยอนุพงษ์  จันค ำ   ครู ร.ร.บ้ำนดอนด่ำนใน    กรรมกำร 
 4. นำงสำวกรวีร์  ฉิมกลำง  ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    ช่ำงเทคนิค 
10. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ป.4-ป.6  
     (แข่งขัน 10 ตุลำคม 2559 ที่ห้องคอมประถม ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย) 
  1.  นำยสมพร  มั่งมี   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนเมือง (เยี่ยมประชำสรรค์)  ประธำน 
  2.  นำยสุพัฒน์  พงศ์พิพัฒนำ  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
  3.  นำยชัยวิรัตน์  พิลึก   ครู ร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง     กรรมกำร 
  4.  นำยวิวัฒน์  พลไธสง    ครู ร.ร.บ้ำนโตนดพูนผลวิทยำ   ช่ำงเทคนิค 
 11. กำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท Web Editor ชั้น ม.1-ม.3  
       (แข่งขัน 10 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ICT ชุมชน ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย) 
 1.  นำยกำรุณ  ชำญวิชำนนท์   ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกลึก     ประธำน 
  2.  นำยพรพิษณุ  ทองค ำ   ครู ร.ร.บ้ำนถนนโพธิ์    กรรมกำร 
  3.  นำยวรวุธ  เดชอุดมวรกุล  ครู ร.ร.บ้ำนหนองบง    กรรมกำร 
  4.  นำงสำวชญำดำ  ปรำณีตพลกรัง  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   ช่ำงเทคนิค 
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12. กำรประกวดโครงงำนคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ชั้น ม.1-ม.3  
      (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ ร.ร.มำบกรำดวิทยำ) 
 1.  นำยนิรันดร   ชนะบุญ   ผอ.ร.ร.บ้ำนค้ำงพลู     ประธำน 
 2.  นำยพล  เวียงสันเทียะ   ครู ร.ร.บ้ำนดอนน้ ำใสวิทยำ   กรรมกำร 
 3.  นำยสุดคนึง  จำรุพิพัฒนำนนท์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองดุม      กรรมกำร  
 มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำน
ผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
 

หุ่นยนต ์
ผู้ประสำนงำน   1. นำยสัมพันธ์  อุบลภคพงศ์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 5771 5587 
   2. นำยจักรกฤษณ์  ภู่พงษ์พัฒน์ ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 7960 6256 
  3. นำยวิสูตร  จันทรำศรี   ผอ.ร.ร.บ้ำนดอนขวำง ผู้ประสำนงำนหุ่นยนต์ 
1. กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
2. กำรแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
3. กำรแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (เก่ำ) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
  1. นำยสมรัฐ  ดวงกลำง    ผอ.รร.บ้ำนนำ      ประธำน 
  2. นำยสนอง  จับสันเทียะ   ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ    กรรมกำร 
  3. นำยวิวัฒน์  พลไธสง    ครู ร.ร.บ้ำนโตนดพูนผลวิทยำ    กรรมกำร 
  4. นำยสุวัฒน์  แถมวัฒนะ   ครู ร.ร.บ้ำนงิ้ว      กรรมกำร 
4. กำรประกวดโครงงำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (เก่ำ) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
 1. นำยวิฑูรย์  พลมณี   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนผักช ี    ประธำน 
  2. นำยอนันต์  ข ำโพธิ์    ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกก     กรรมกำร 
  3. นำยสุริยำ  กอมขุนทด    ครู ร.ร.บ้ำนห้วยจรเข้     กรรมกำร 
5. กำรประกวดโครงงำนหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม (เก่ำ) ร.ร.พระทองค ำวิทยำ) 
  1. นำงสุกัญญำ  ดวงกลำง   ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกกระหำด    ประธำน 
         2. นำยพิษณุ  ก่ ำสระน้อย   ครู ร.ร.บ้ำนสะพำนหิน     กรรมกำร 
         3. นำยส ำรำญ อุตตะเคียน  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนหนองไข่น้ ำ    กรรมกำร 
 มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ตำม
เกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผลเมื่อสิ้นสุดกำร
ประกวดและแข่งขัน 
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สำระงำนอำชีพ 
ผู้ประสำนงำน  นำงสำวสมสิน  ชัชวำลปรชีำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 9246 2351 
1. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงนนทนำ  วัชรธนำคม  ผอ.ร.ร.บ้ำนบัลลังก์สะอำด   ประธำน 
 2. นำงสุนีย์  สิทธิ์ขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง    กรรมกำร 
 3. ส.อ.ธำนุวัฒน ์ กิขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนไร่ (ทองคูณคุรุรำษฎร์สำมัคคี)  กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุธรรมชำติในท้องถิ่น ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำยปัญญำ  หวังรวมกลำง  ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน   ประธำน 
 2. นำยชำญชัย  เชิดเพชรรัตน์   ครู ร.ร.บ้ำนโนนเต็ง    กรรมกำร 
 3. นำงสุภำภรณ์  พิทักษ์ตระกูล     ครู ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมเหนือ   กรรมกำร  
3. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ชั้น ป.4–6 และ 
4. กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ชั้น ม.1-3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำยอภัยวงษ์  สมนำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนเมืองนำท    ประธำน 
 2. นำยวิวัฒน์  รักษ์พลพันธ์  ครู ร.ร.บ้ำนถนนหักใหญ่    กรรมกำร 
 3. นำยธวัชชัย ยศฉิมพลี   ครู ร.ร.บ้ำนหนองใหญ่    กรรมกำร 
5. กำรแข่งขันประดิษฐ์พำนพุ่มสักกำระ ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงศิวพร  สองศรี   รอง ผอ.ร.ร.โนนไทย    ประธำน 
 2. นำงวำรี ขอสูงเนิน   ครู ร.ร.บ้ำนพันชนะ    กรรมกำร 
 2. นำงอัญชลี เสียนขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนถนนหักใหญ่    กรรมกำร 
6. กำรแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงประนอม คูณขุนทด  ผอ.ร.ร.บ้ำนมะเริง    ประธำน 
 2. นำงแสงอรุณ รัตนพันธ์   ครู ร.ร.วัดหนองกรำดฯ    กรรมกำร 
 3. นำงสำวยุพำพันธ์ เสียดขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนไร่ฯ     กรรมกำร 
7.  กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ ชั้น ป.4–6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำยผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง    ประธำน 
 2. นำยภูมินทร์  โภคำศรี   ผอ.ร.ร.บ้ำนทองหลำง    กรรมกำร 
 3. นำงปรำณี สิทธิสุข   ครู ร.ร.บ้ำนนำ     กรรมกำร 
8.  กำรแข่งขันโครงงำนอำชีพ  ช้ัน ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. จ่ำสิบเอกสมบูรณ์  ชัยจันทึก  ผอ.ร.ร.บ้ำนมะค่ำดอนทะยิง   ประธำน 
 2. นำงงำมนิตย์ ดุกขุนทด   ครู ร.ร.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย   กรรมกำร   
 3. นำยประหยัด มบขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนพันชนะ    กรรมกำร 
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9.  กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง ชั้น ป.4–6 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำยสวรรค์  สถิรภัทรพร    ผอ.ร.ร.บ้ำนซินหนองเขวำ    ประธำน 
 2. นำงยวนใจ ชอบใจ   ผอ.ร.ร.บ้ำนบุตะโก    กรรมกำร 
 3. นำยปรัชญำ  วัชรธนำคม  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองโพธิ์นำมำบ   กรรมกำร  
10. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน ชั้น ม.1–3 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงสำวแฉล้ม  วรรณำรักษ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนใหม่ศรีสุข    กรรมกำร 
 2. นำงวัฒทนีย์  ธเนศสิริทัศน์  ผอ.ร.ร.บ้ำนโนน     กรรมกำร 
 3. นำยสำยชล  เลือดขุนทด  ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนหวำย    ประธำน 
11. กำรแข่งขันกำรแปรรูปอำหำร ชั้น ป.4–6 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงนงพงำ เสำวภำคย์เมธีกุล  ผอ.ร.ร.บ้ำนปรำสำท    ประธำน 
 2. นำงเมตตำ ยำทิพย์   ครู ร.ร.บึงค ำคู     กรรมกำร 
 3. นำงวันเพ็ญ  เลื่อนสูงเนิน  ครู ร.ร.บ้ำนโคกสำมัคคี    กรรมกำร 
12. กำรแข่งขันกำรแปรรูปอำหำร  ชั้น ม.1–3 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงสำวทำนตะวัน กิ่งโคกกรวด  ผอ.ร.ร.บ้ำนโคกแฝก    ประธำน 
 2. นำงอำรีย์รัตน์ บุญเจือ   ครู ร.ร.บ้ำนบึงปรือ    กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุวรรณำ  พำนรัมย์  ครู ร.ร.บ้ำนทองหลำง    กรรมกำร 
13. กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ช้ัน ป.4–6 และ 
14. กำรแข่งขันท ำอำหำร น้ ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ช้ัน ม.1-3 (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงนงค์นุช คชำ   ผอ.ร.ร.บ้ำนมำบกรำด    ประธำน 
 2. นำงสำวพัชรี ชูเกษม   คร ูร.ร.บ้ำนห้วยจรเข ้    กรรมกำร 
 3. นำงสำวสุวำรี ภูมิโคกรักษ์  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
15. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำว จำนเดียว (ประเภทข้ำว)/อำหำรหวำน (ขนมไทย) ชั้น ป.4–6  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงสำวณัธกมลญ์ ปำลวัฒน์  ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม    ประธำน 
 2. นำงสุวรรณ  กุลทนำวงษ์  ครู ร.ร.บ้ำนหลุง (ใหม่บุรพำคม)   กรรมกำร 
 3. นำงนิรมล บัวประเสริฐ   ครู ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์    กรรมกำร 
16. กำรแข่งขันท ำอำหำรคำว จำนเดียว (ประเภทข้ำว)/อำหำรหวำน (ขนมไทย) ชั้น ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงสำวสงบ  ภำคจัตุรัส  ผอ.ร.ร.บ้ำนห้วยสำมขำ    ประธำน 
 2. นำงสุนิสำ  เพียรขุนทด   ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน   กรรมกำร 
 3. นำงพวงเพ็ญ  เหิมขุนทด  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
17. กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ช้ัน ป.4–6 และ 
18. กำรแข่งขันกำรแกะสลักผักผลไม้ ช้ัน ม.1–3  
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ร.ร.บ้ำนเจริญผล) 
 1. นำงอันทนำ  ทนโคกสูง   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองกระทุ่มสระอโนดำต  ประธำน 
 2. นำงสำววำรุนันท์  บังสันเทียะ  ผอ.ร.ร.บ้ำนโคกสำมัคคี    กรรมกำร 
 3. นำงสำวอสมำภรณ์  นนทวิรัตน์  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบ
รำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
 

ผู้ประสำนงำน  นำงณัฐนันท์  อรัญญำ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 09 2879 1445 
 

1. กำรแข่งขันกำรผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ลำนธรรมะ ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
2. กำรแข่งขันกำรใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเนและกำรสะกดรอย ป.4-ป.6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่สนำมหน้ำเสำธง ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
3. กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หน้ำห้องพลำนำมัย สนำมบำสเกตบอล ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
 1. นำยประสพชัย  ฉำยขุนทด   นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  ประธำน 
 2. นำยประเสริฐ  เพียกขุนทด  ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองขุยคูเมือง   กรรมกำร 
 3. นำยเฉลิม  เพียซ้ำย   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองละม่ัง    กรรมกำร 
 4. นำยประกำย  เสียดขุนทด  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
 5. นำยมงคล  หมั่นประพฤติ  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
 6. นำยประยุทธ  สุวรรณวิโรจน์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
 7. นำงกฤษณำ  ผดุงชอบ   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนเมือง    กรรมกำร 
 8. นำยประหยัด  ค ำแอ่ง   ครู ร.ร.บ้ำนหนองกระเทียมใต้   กรรมกำร 
 9. นำงณัฐนันท์  อรัญญำ   ศึกษำนิเทศก์     กรรมกำร 
 10. ร.ต.ท.ผจญ  เฮงสวัสดิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมกำร 
 11. นำยสำรัมภ์  พรเสนำ   ครู ร.ร.บ้ำนสระแจง    กรรมกำร 
 12. นำยเฉลิมชัย  คืนดี   ครู ร.ร.บ้ำนถนนหักใหญ่    กรรมกำร 
 13. นำยวิชัย  พุตจันทึก   ครู ร.ร.บ้ำนศิลำร่วมสำมัคคี   กรรมกำร 
 14. นำยบพิตร  ทองโม้   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยน้ ำเค็ม    กรรมกำร 
 15. นำยสมบัติ  คล้ำยแท้   ครู ร.ร.บ้ำนหนองสรวง    กรรมกำร 
 16. นำยอลงกรณ์  ลัทธิมนต์  ครู ร.ร.บ้ำนป่ำรังงำม    กรรมกำร 
 17. นำยพัฒนศักดิ์  ภูมิโคกรักษ์  ครู ร.ร.บ้ำนใหม่เจริญสุข    กรรมกำร 
 18. นำยมณี  มวมขุนทด   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยจรเข ้    กรรมกำร 
 19. นำงนวลปรำงค์  นำรถพรำยพันธุ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ    กรรมกำร 
 20. นำยวำทิน  สิริภูริภำกร  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียน ช่วยรำชกำร  กรรมกำร 
 21. นำยจตุพล  กระจ่ำงโพธิ์  เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
4. กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ป.1-ป.6 
5. กำรแข่งขันกิจกรรมสภำนักเรียน ป.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่หอประชุม ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
 1. นำยบรรยงค์  นีขุนทด   ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองสรวง    ประธำน 
 2. นำยสังวำล  กองขุนทด   ผอ.ร.ร.บ้ำนวังสมบูรณ์    กรรมกำร 
 3. นำยชิตชัย  ไชยศิริทรัพย์  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
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6. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่อำคำร ป.1 – อ.1-2 ชั้นบน ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
  1. นำงธนัชวลัญชน์  กวีกิจรัตนำ  นักวิชำกำรศึกษำ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  ประธำน 
  2. นำงมธุริน  แผลงจันทึก  นักวิชำกำรศึกษำ  สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  กรรมกำร 
   3. นำงสำวดวงเนตร  เพ็ชรกิจ  คร ูร.ร.บ้ำนหนองสรวง    กรรมกำร 
7. กำรแข่งขันกำรท ำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องวิทยุ ป.5-ป.6 ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
 1. นำยบุญเทียม  เพ็ชรสูงเนิน  ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนตำล    ประธำน   
 2. นำงศิริพรรณ  สุขีสนธิ์   ครู ร.ร.โนนไทย     กรรมกำร 
 3. นำงกนกลักษณ์  เสียงประเสริฐ  ครู ร.ร.บ้ำนประดู่งำม           กรรมกำร 
8. กำรแข่งขันกำรท ำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้องวิทยุ ป.5-ป.6 ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
 1. นำงจิระพันธ์  สำดสูงเนิน  รอง ผอ.ร.ร.ด่ำนขุนทด    ประธำน  
 2. นำงสำวสมทรง  น้อยเจริญ  ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 
 3. นำงชมนำท  รชตะภูวินทร์  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนโคกสวำย   กรรมกำร 
9. กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ป.4-ป.6 
10. กำรประกวดยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริมกำรอ่ำน ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 ที่ห้อง ป.2, ป.4 และห้องสมุด ร.ร.สระพระขมำดไพร) 
 1. นำงนิศำกร  อัฒฑพรหมพิเชษฐ์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองสรวง    ประธำน 
 2. นำงบุณยวีร์  จิตสันเทียะ  ครู ร.ร.บ้ำนกุ่มพะยำหนองกระทุ่มวิทยำ  กรรมกำร 
 3. นำงวิลำสินี  กุมขุนทด   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด    กรรมกำร 

มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และ
สรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผลเมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กำรศึกษำปฐมวัย 
 

ผู้ประสำนงำน  นำงสำวศิริลักษณ์  พันธุประกิจ  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 โทร. 08 3359 1964 
 

1. กำรปั้นดินน้ ำมัน 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรอนุบำล 1 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสุภำพร  เตือนกฤษณะพงศ์  ครู ร.ร.ชุมชนหนองหัวฟำน  ประธำน 

 2. นำงพันทิวำ  ศรีจันทึก   ครู ร.ร.บ้ำนหิงห้อย   กรรมกำร 
 3. นำงกรรณิกำ  กัสนุกำ   ครู ร.ร.อนุบำลรัฐรำษฎร์รังสรรค์  กรรมกำร 
2. สร้ำงภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ 
    (แข่งขัน 9 ตุลำคม 2559 อำคำรอนุบำล 2 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงนคร  ฉันทะปรีดำ   ครู ร.ร.บ้ำนตะคร้อ   ประธำน 
 2. น.ส.วำดแก้ว  นำมวิจิตร  ครู ร.ร.บ้ำนหินดำด   กรรมกำร 

 3. นำงพูนสุข  สมบัติสิน   ครู ร.ร.ด่ำนขุนทด   กรรมกำร 
มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของ สพฐ. และสรุปส่งแบบ

รำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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ศิลปวัฒนธรรมอีสำน 
ผู้ประสำนงำน  นำงสำวศิรำณี  กันชัย  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 3370 9545 
1. กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลำง ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
2. กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
3. กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
4. กำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
5 .กำรแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลำง) ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3 
    (แข่งขัน ประถม 9 ตุลำคม 2559 มัธยม 10 ตุลำคม 2559 หอประชุม ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำยประเสริฐ  เพ็งด้วง    ผอ.ร.ร.บึงค ำคู    ประธำน 
 2. นำยจักรกฤช  ปรุงศิลป์  ครู ร.ร.บ้ำนหนองพลวง   กรรมกำร 
   3. นำยมำนพ  เต้ำปั้น   ครู ร.ร.บ้ำนครึมม่วง   กรรมกำร 
  4. นำงสำวศรญัยำ  ค ำสิงห์นอก  ครู ร.ร.บ้ำนหนองยำงฯ   กรรมกำร 

5. นำยสุวิทย ์ กูดอ้ัว    ครู ร.ร.กุดตำด ำฯ    กรรมกำร 
6. นำยวิริยำพน  ฉิมสันเทียะ  ครู ร.ร.บ้ำนหนองกกตลุกผักไร  กรรมกำร 

  7. นำงสำวศิรำณี  กันชัย   ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำร 
มีหน้ำที ่ จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสำน ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของระดับ

ภำคก ำหนด และสรุปส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผลเมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 
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กำรศึกษำพิเศษ (เรียนร่วม) 
 

ผู้ประสำนงำน  นำงสำวพชร  ยังให้ผล  ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5  โทร. 08 7454 2693 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
1. กำรแข่งขันกำรเล่ำนิทำน ชั้น ป.1–6 และ ม.1–ม.3 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น,  
   บกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงร่ำงกำย, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และออทิสติก) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสุกัญญำ  ดวงกลำง   ผอ.ร.ร.บ้ำนโกรกกระหำด   ประธำน 
 2. นำงวัชรินทร์  แผลงกระโทก  ครู ร.ร.บ้ำนอ้อไพล   กรรมกำร 
 3. นำงนิภำวรรณ  มูกขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง   กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันนักอ่ำนข่ำวรุ่นเยำว์ ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรมองเห็น,  
   บกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงร่ำงกำย, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และออทิสติก) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงกันยำ  เวียงสันเทียะ  ครู ร.ร.บ้ำนค้ำงพลู   ประธำน 
 2. นำงวัชรินทร์  แผลงกระโทก  ครู ร.ร.บ้ำนอ้อไพล   กรรมกำร 
 3. นำงนิภำวรรณ  มูกขุนทด  ครู ร.ร.บ้ำนค่ำยทะยิง   กรรมกำร 
3. กำรจัดท ำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ชั้น ป.4–6 และ ม.1-3 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสำวพชร  ยังให้ผล   ศึกษำนิเทศก์ สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 ประธำน 
 2. นำงสมทรง  พนมชัย   ครู ร.ร.บ้ำนห้วยหุงเกลือ   กรรมกำร 
 3. นำงอุ่นเรือน  ค ำภำพันธุ์  ครู ร.ร.บ้ำนถนนโพธิ์   กรรมกำร 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ชั้น ป.1–6 (ประเภทบกพร่องทำงกำรได้ยิน, ทำงกำรเรียนรู้ และทำงสติปัญญำ) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงอังคณำ   ค ำสิงห์นอก  ผอ.ร.ร.บุ่งสะอำดวัฒนำ   ประธำน 
  2. นำงสุกัญญำ   บุญเรืองเศษ  ครู ร.ร.บ้ำนสระพัง   กรรมกำร 
  3. นำงสุรีภรณ์    เทียมกระโทก  คร ูร.ร.บ้ำนพระมะขำมสำมัคคี  กรรกำร 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
1. กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ชั้น ป.1–6 และ ม.1–3 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน, 
    บกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงร่ำงกำย, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และออทิสติก 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสำวรัฐทยำ  ครุฑหมื่นไวย   ครู ร.ร.บ้ำนก ำปัง    ประธำน 
 2. นำงเดน่ดวง  ช่ำงเกวียน  คร ูร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์   กรรมกำร 
 3. นำงภัทรวดี  เพลินขุนทด  คร ูร.ร.บ้ำนคูเมือง   กรรมกำร 
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2. กำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชั้น ป.1–6 และ ม.1–3 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง 
    ทำงกำรได้เห็น, บกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงร่ำงกำย, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ และออทิสติก) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสุพิชฌำย์  นำคะด ำรงวรรณ  ผอ.ร.ร.บ้ำนจั่นโคกรักษ์   ประธำน 
 2. นำงสำวนันท์นภัส  ใหญ่โคกกรวด ครู ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี  กรรมกำร 
 3. นำงสุจรรยำ  พงษไ์ชย   ครู ร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี  กรรมกำร 
3. กำรแข่งขันกำรเต้นหำงเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ชั้น ป.1– 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงบุษบำ  พงษ์เกตุ   ผอ.ร.ร.บ้ำนคู    ประธำน 
 2. นำงนันทภัส  กูฏโสม   คร ูร.ร.บ้ำนโนนเมือง   กรรมกำร 
 3. นำงสรวีย์  เคียนสันเทียะ  คร ูร.ร.บ้ำนกะพ้ี    กรรมกำร 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
1. กำรแข่งขันกำรท ำอำหำร ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสุรินทร์   แคนยำ     คร ูร.ร.บ้ำนซินหนองเขวำ   ประธำน 
 2. นำงสำวเวสำรัช  โกรธำ  คร ูร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์   กรรมกำร 
 3. นำงอุษำ  ถ้ ำแก้ว   คร ูร.ร.อนุบำลรัฐรำษฎร์รังสรรค ์  กรรมกำร 
2. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตองประเภทบำยศรีปำกชำม ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำง 
    สติปัญญำ, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้)   
3. กำรแข่งขันกำรร้อยมำลัยดอกไม้สด ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
    บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงละเอียด  นวลจันทร์  ครู ร.ร.ชุมชนบ้ำนด่ำนจำก  ประธำน 
 2. นำงสุภำภรณ์  พิทักษ์ตระกูล  คร ูร.ร.บ้ำนหนองกระทียมเหนือ  กรรมกำร 
 3. นำงนุสรำ  คุณำค ำ   คร ูร.ร.บ้ำนหินดำด   กรรมกำร 
4. กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์ของใช้จำกเศษวัสดุเหลือใช้ ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง 
    ทำงสติปัญญำ, บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) 
5. กำรประดิษฐ์ของเล่นจำกเศษวัสดุเหลือใช้  ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
    บกพร่องทำงกำรเรียนรู้) (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสำวศิริพรรณ  ไชยวงศ์  ผอ.ร.ร.บ้ำนโพนไพล   ประธำน 
 2. นำงอุไรพร  ศรีหำบุญทัน  คร ูร.ร.อนุบำลขำมสะแกแสง  กรรมกำร 
 3. นำงรำณี  ทิพย์สันเทียะ  คร ูร.ร.บ้ำนหนองหัน   กรรมกำร 
6. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ป.1–6 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ, 
    บกพร่องทำงร่ำงกำย และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้) 
7. กำรแข่งขันกำรวำดภำพด้วยโปรแกรม Paint ชั้น ม.1–3 (ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ, 
    บกพร่องทำงร่ำงกำย และบกพร่องทำงกำรเรียนรู้) 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงอัญชลีพร  นันทัชพรพงศ์  คร ูร.ร.บ้ำนโป่งแดงน้ ำฉ่ำสำมัคคี  ประธำน 
 2. นำยพล  เวียงสันเทียะ   คร ูร.ร.ดอนน้ ำใสวิทยำ   กรรมกำร 
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 3. นำยสมเกียรติ  รักษำทรัพย์  คร ูร.ร.บ้ำนน้อยพัฒนำ   กรรมกำร 
8. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบช้ืน ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ชั้น ป.1–6 
9. กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ชั้น ป.1–6 
    (แข่งขัน 11 ตุลำคม 2559 ร.ร.ถนนสุรนำรำยณ์ (คุรุรัฐประชำสรรค์) 
 1. นำงสกุณำ  สุวรรณำโค   ผอ.ร.ร.บ้ำนโนนพุทรำ   ประธำน 
 2. นำงจุไรรัตน์  ค ำสระ   คร ูร.ร.บ้ำนหนองกรำดน้อย  กรรมกำร 
 3. นำงพรพิมล  มีสุวรรณ   คร ูร.ร.บ้ำนจำน    กรรมกำร 
  มีหน้ำที ่จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรม ตำมเกณฑ์กำรประกวดและแข่งขันของระดับภำคก ำหนด และสรุป
ส่งแบบรำยงำนผลฝ่ำยรับรำยงำนผล/ประกำศผล เมื่อสิ้นสุดกำรประกวดและแข่งขัน 


