คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ 179 / 2560
เรื่อง แต#งตั้งคณะกรรมการฝ)กซ+อมนักเรียนเข+าแข#งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก#น ป7การศึกษา 2560
ด+วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได+กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป7
การศึกษา 2559 ใช+ชื่องานว#า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ป7การศึกษา 2560” และให+จัด
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับภาคทั้ง 4 ภูมิภาค โดยให+มีผู+ชนะเลิศแต#ละกิจกรรมภาคละ 1 คน / 1 ทีม
รวมเปBนผู+ชนะเลิศแต#ละกิจกรรม 4 คน / 4 ทีม พร+อมทั้งมอบหมายให+สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต+นจากทุกสังกัด (ยกเว+นโรงเรียนขยายโอกาส)
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร#วม แบ#งโซนตามจํานวน
เขตพื้นที่การประถมศึกษา นั้น และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กําหนดจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก#นขึ้น ในวันที่ 6 - 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนขอนแก#นวิทยายน โรงเรียนแก#นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก#น
โรงเรียนขามแก#นนคร โรงเรียนขอนแก#นวิทยายน 2 โรงเรียนน้ําพองศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
โรงเรียนบ+านไผ# โรงเรียนหนองเรือวิทยา และโรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อให+การดําเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว+อย#างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา 39(1) แห#งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ข+าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 27(1) แห#งพระราชบัญญัติบริหารข+าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2537 และที่แก+ไขเพิ่มเติม จึงแต#งตั้งบุคคลเปBนคณะกรรมการฝ)กซ+อมนักเรียน
เข+าแข#งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก#น ป7การศึกษา 2560 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปKLา
ผู+อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน+าที่รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ#มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายอมร สีหาโมก
หัวหน+ากลุ#มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการ
๘) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน+ากลุ#มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๙) นางภัทราภรณ ลิมปYนิศากร หัวหน+ากลุ#มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๑๐) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน+าที่รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
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๑๑) นายอรณพ คําแสน

หัวหน+ากลุ#มบริหารงานวิชาการ
กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ
๑๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด หัวหน+ากลุ#มสาระการเรียนรู+ภาษาไทย
กรรมการและผู+ช#วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให+การดําเนินงาน
เปBนไปด+วยความเรียบร+อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการผูฝ/กสอนนักเรียนเขาแข1งขัน ประกอบดวย
ที่
หมวดหมู1
1 ภาษาไทย
2 ภาษาไทย
3 ภาษาไทย
4 ภาษาไทย
5 ภาษาไทย
6 ภาษาไทย
7 ภาษาไทย
8 ภาษาไทย
9 ภาษาไทย
10 ภาษาไทย
11 คณิตศาสตร

รายการ
การแข#งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข#งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข#งขันอ#านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข#งขันอ#านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข#งขันเรียงร+อย
ถ+อยความ ม.1-ม.3
การแข#งขันเรียงร+อยฅถ+อย
ความ ม.4-ม.6
การแข#งขันกวีเยาวชน
คนรุ#นใหม# กาพยยานี ๑๑
(๘ บท) ม.1-ม.3
การแข#งขันกวีเยาวชนคน
รุ#นใหม# อินทรวิเชียรฉันท ๑๑
(๘ บท) ม.4-ม.6
การแข#งขันต#อคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม)
ม.1-ม.3
การแข#งขันต#อคําศัพท
ภาษาไทย (คําคมเดิม)
ม.4-ม.6
การแข#งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.1-ม.3

ผูเขาแข1งขัน
เด็กหญิงจิราพร ชนะพล

ผูฝ/กสอน
นางสาวชนิดาภา โสหา

นางสาวอชิรยา ยั่งยืน

นางสาวชนิดาภา โสหา

เด็กหญิงนริสา บุญฐานะ นางพัชนียา ไชยรัตน
นางสาวศดานันท แสนโท นางพัชนียา ไชยรัตน
เด็กหญิงวริญญา รินทอง นางสาวรัชนีกร
วงศสะอาด
นางสาวธัญชนก พรมมา

นางสาวรัชนีกร

วงศสะอาด
เด็กหญิงกรนิกา พลตรี นายอภิชาติ คําวิเลิศ
เด็กหญิงอิศรา เอี่ยมจินดา นายอรณพ คําแสน
นายธีรธร แสงดาว
นายพีรพัฒน บุญเสนาะ

นายอภิชาติ คําวิเลิศ
นายอรณพ คําแสน

เด็กหญิงฐิติวรดา หนสาย นางสาวรัชนีกร
เด็กหญิงภิทญาดา โนนทิง
วงศสะอาด
นางสาวณิชกานต
นางสาวรัชนีกร
ฐานเพชรภักดี
วงศสะอาด
เด็กชายอธิชา น+อยสิม

นางสาวกันยชิสา
สามารถ
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ที่
หมวดหมู1
12 คณิตศาสตร
13 คณิตศาสตร

14 คณิตศาสตร

15 คณิตศาสตร
16 คณิตศาสตร
17 คณิตศาสตร
18 คณิตศาสตร
19 คณิตศาสตร
20 คณิตศาสตร
21 คณิตศาสตร
22 คณิตศาสตร
23 วิทยาศาสตร
24 วิทยาศาสตร

รายการ
การแข#งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
สร+างทฤษฎีหรือคําอธิบาย
ทางคณิตศาสตร ม.4-ม.6
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ประเภท
บูรณาการความรู+ใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช+
ม.1-ม.3
การแข#งขันสร+างสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใช+โปรแกรม
GSP ม.1-ม.3
การแข#งขันสร+างสรรคผลงาน
คณิตศาสตรโดยใช+โปรแกรม
GSP ม.4-ม.6
การแข#งขันคิดเลขเร็ว
ม.1-ม.3
การแข#งขันคิดเลขเร็ว
ม.4-ม.6
การแข#งขันต#อสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท)
ม.1-ม.3
การแข#งขันต#อสมการ
คณิตศาสตร (เอแม็ท)
ม.4-ม.6
การแข#งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข#งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การแข#งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
การแข#งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.4-ม.6

ผูเขาแข1งขัน
ผูฝ/กสอน
นางสาวอนงคนาถ
นายพรพิชิต ทิทา
ทิพยลม
นายภาณุพัตร บรรณสาร นางภัทรา การนา
นางสาวอรอุมา ชมพุฒ นางสาวศิวารักษ
นางสาวอิสริยา คมคาย
ไชยสมบัติ
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองโคตร นางสาวรัตนา กนกหงษา
เด็กหญิงวรรณภา
นางสาวกันยชิสา
ศิริกานตวัฒนา
สามารถ
เด็กหญิงอุมาพร อุดมคํา
เด็กชายธนกฤต

นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
แม+นดินแดง นายพรพิชิต ทิทา
เด็กหญิงนุชวรา ผมพา
นายธวัชชัย ชอบด#านกลาง นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
นางสาวสุภาวิดา พรมย#อง นายพรพิชิต ทิทา
เด็กชายอภิสิทธิ์ เพชรดง นางสาวเวียงแก+ว สะอาด
นายเจษฎากร พิมพพันธ นางสาวเวียงแก+ว สะอาด
เด็กชายชิษณุพงษ

นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
บุญวิลัย นางสาวนันทนภัส
เด็กชายศิวกร ศรีอุดร
สารพินิจ
นายศิวกร สีเสมอ
นางสาวนันทนภัส
สารพินิจ
เด็กหญิงสุมิตตรา กินรี
นายอาชานนท นาคศรีม#วง
เด็กหญิงจันทิมา ศรีพิเมือง
เด็กหญิงภัทรวดี ศรีสว#าง
เด็กหญิงภัทรา ละเลิศ
นางสาวชนิดา ชาที
นางสาวนริศรา ฤาชา
นางสาวนิราภร อินทรอาน
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นางสาวเวียงแก+ว สะอาด
นางสาวเวียงแก+ว สะอาด
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวศิรินทิพย
วงวิลาศ
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นายธนวัฒน
เรียวเรืองแสงกุล

ที่
หมวดหมู1
25 วิทยาศาสตร
26 วิทยาศาสตร
27 วิทยาศาสตร
28 วิทยาศาสตร
29 วิทยาศาสตร
30 วิทยาศาสตร
31 วิทยาศาสตร
32 วิทยาศาสตร
33 วิทยาศาสตร
34 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

35 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รายการ
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง
ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง
ม.4-ม.6
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภท
สิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6
การแข#งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science
Show) ม.1-ม.3
การแข#งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร (Science
Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ม.1-ม.3
การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ม.4-ม.6
การแข#งขันเครื่องบินพลังยาง
ประเภทบินนาน ปล#อยอิสระ
ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-ม.3

การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.4-ม.6

ผูเขาแข1งขัน
เด็กหญิงนราพร แผลงฤทธิ์
เด็กหญิงวณัฐชา เขียวอ#อน
เด็กหญิงวรารัตน ชมพุฒ
นายปฏิภาณ แสนแก+ว
นางสาวภาวิณีย โททองดี
นายวสวัสต มณฑา
เด็กชายณัฐชัย บุษราคัม
เด็กหญิงณิฐิพร ศรียอด
เด็กชายปfณณวัฒน ไวคํา
นายก+องเกียรติ ทานะพล
นายสุรพัศ โทแสง
นางสาวอัญมณี ชาดา
เด็กหญิงกันตฤทัย สุต+น
เด็กหญิงณัฎฐชา ธงจันทร
เด็กหญิงนภัสสร ดงแก+ว
นางสาวจิวรักษ ปราศจาก
นางสาวจุฑามาศ ผิวคํา
นางสาวนริศรา ฉิมพลีล+อม
เด็กชายจิรภาส โสภากา
เด็กชายดรัสพงษ ฟุoงพิลา

ผูฝ/กสอน
นางอรทัย วงศสถิต
นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
นางสาวศุภรดา
บุญจุฑาสิริกุล
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
นางวิลาสินี พรรคพิง
นายธนพงศ ชาชิโย
นายเชฐกร ประขาโรจน
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน

นายธนชัย บุญแสน
นายธินกร อุดรเขตร

นายเชฐกร ประขาโรจน
นางสาวศุภรดา
บุญจุฑาสิริกุล
เด็กชายพงศกร สิงหน+อย นายเชฐกร ประขาโรจน
เด็กชายรัชชานนท สินรีแซ นายพิสิษฐ ดรจันทรใต+
เด็กหญิงฑิฆัมพร กงสุข นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
เด็กหญิงณัฐธิชา มหาเสนา นางสาวรุ#งนภา เหล#าเทพ
เด็กหญิงนันพิพร กองบาง
เด็กหญิงบุษกร แก+วมาตย
เด็กหญิงศุภาวรรณ
รังสิปfญญา
นางกานติมา มุลทากุล
นางสาวกนกวรรณ
ลาภประสบ นายนุกูล ศรีโอษฐ
นางสาวพรทิพย วงศภักดี
4
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รายการ

36 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตรสั้น
ม.4-ม.6

37 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
38 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
39 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
40 สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
41 สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การประกวดเล#านิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3

42 สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข#งขันตอบปfญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.4-ม.6
การแข#งขัน "ศิลปYสร+างสรรค"
ม.4-ม.6
การแข#งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3
การแข#งขันวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6
การแข#งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-ม.3

43 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
44 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
45 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
46 ศิลปะ-ทัศนศิลปY

ผูเขาแข1งขัน
ผูฝ/กสอน
นางสาวพัชรี น+อยสิม
นางสาวพิมพผกามาศ
สุดสังข
นางสาวริฎฐา ชมพุฒ
นายจตุรพร ม#วงนิล
นายสมาน ล้ําลอง
นางสาวพรธีรา สอนโว นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
นายวาฤทธิ์ พลมุข
นางสาวสุภรัตน ศิริสุวรรณ
นางสาวเจนจิรา ตอสี
เด็กหญิงปวีนุช วุฒิยา
นางสาวพรทิพย อุ#นมีศรี

การประกวดเล#านิทาน
คุณธรรม ม.4-ม.6

นายธิติวุฒิ ยันตสา

การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3

เด็กหญิงกาญจนา นวลศรี นายอรุณ บุญชู
เด็กชายฐิติวัตร ชาวัตร นางสิริกาญจน ผาโคตร

การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6

นางจุฑารัตน สมมาตย
นางสาวประทุมวรรณ
แพงดาน นางภัทราภรณ
นายศราวุธ ชั้นงาม
ลิมปYนิศากร
นางสาวรุจิรา แก+วเฮียง นายคมสัน สอโส
เด็กหญิงสุชาวดี ทองดี นางสาวธิดารัตน
วงษคําจันทร
นายปรมินทร วันเดช
นางสาวธิดารัตน
นายวัชระ คํามูล
วงษคําจันทร
นายคมสัน สอโส
นายธนกฤต ใบญาติ
นางสาวฐิติวรรณ
สารพิมพ
เด็กชายจิรวัฒน
นางสาวฐิติวรรณ
นาโนนกอก
สารพิมพ
นางสาวนภาวัลย โคตรฮุย นางสาวฐิติวรรณ
สารพิมพ
เด็กหญิงธีราพร รัฐวร
นางสาวฐิติวรรณ
สารพิมพ

การแข#งขันตอบปfญหาสุข
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

นางเบญจวรรณ
พิมพเทศ
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47 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
48 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
49 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
50 ศิลปะ-ทัศนศิลปY
51 ศิลปะ-ดนตรี

52 ศิลปะ-ดนตรี
53 ศิลปะ-ดนตรี
54 ศิลปะ-ดนตรี
55 ศิลปะ-ดนตรี
56 ศิลปะ-ดนตรี
57 ศิลปะ-ดนตรี

รายการ
การแข#งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.4-ม.6
การแข#งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค
ม.1-ม.3
การแข#งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค
ม.4-ม.6
การแข#งขันวาดภาพลายเส+น
(Drawing) ม.4-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-ม.3

ผูเขาแข1งขัน
นางสาวเบ็ญจวรรณ

ผูฝ/กสอน
นางสาวฐิติวรรณ
จันทรา
สารพิมพ
เด็กหญิงอินทิรา แสงสีเรือง นางสาวฐิติวรรณ
สารพิมพ

การแข#งขันขับร+องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข#งขันขับร+องเพลง
พระราชนิพนธ ประเภทหญิง
ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.1-ม.3

เด็กหญิงพรรณภา

นางสาวปนัดดา แทบแสน นางสาวฐิติวรรณ
สารพิมพ
นางสาวพรรณธิภา วิลัย

นางสาวฐิติวรรณ

สารพิมพ
เด็กชายจิรโชติ แก+วมาตรย นายพงศกร สุวรรณศรี
เด็กหญิงณัฐกมล กองบาง นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก+ว
เด็กชายประริวัฒน ตาทอง
เด็กหญิงพีรพร
เลิศขามปoอม
เด็กชายมุขมนตรี วังพรม
เด็กชายวุฒิภัทร หลอดเข็ม
การแข#งขันขับร+องเพลงไทย นายธนากรณ จันทะกล นายพงศกร สุวรรณศรี
ลูกทุ#ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข#งขันขับร+องเพลงไทย เด็กหญิงพีรพร
นายพงศกร สุวรรณศรี
ลูกทุ#ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
เลิศขามปoอม
การแข#งขันขับร+องเพลงไทย นางสาวจันทรจิรา ลีแก+ว นายพงศกร สุวรรณศรี
ลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
นายพงศกร สุวรรณศรี

จันทรโสม
นางสาวจิริชุฎา สอนเหล+า นายพงศกร สุวรรณศรี
เด็กหญิงจันทรวรรณ

นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก+ว
ศรีหลิง นายพงศกร สุวรรณศรี
เด็กชายธนภัทร โภชภัณฑ
เด็กชายธนวัฒน จันทรแสง
เด็กชายธเนศพล ชาวเหนือ
เด็กหญิงพราววรี ทับแก+ว
6
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รายการ

ผูเขาแข1งขัน
ผูฝ/กสอน
เด็กหญิงภัทราพร
แสนสะท+าน
เด็กหญิงวรรณวลี คําแก+ว
เด็กหญิงศุภกร ประชา
เด็กหญิงสุปรียา หารอุดร
เด็กชายสุรเดช ศุภวุฒิ
เด็กหญิงอภิรดา วงษช+าง
เด็กชายเอกรินทร
หอมบุญมา
58 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภท เด็กชายธนภัทร โภชภัณฑ นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก+ว
เด็กชายธนวัฒน จันทรแสง นายพงศกร สุวรรณศรี
วงเครื่องลม (Wind
Ensemble) ม.4-ม.6
นางสาวนัยเนตร นารี
นางสาวพรรษวรรษา
เรืองเจริญ
เด็กหญิงพราววรี ทับแก+ว
นายวรกันต คําประสพ
เด็กหญิงศุภกร ประชา
นางสาวสุปราณี ถมปfด
นางสาวสุพัตรา วิเศษโวหาร
นางสาวสุภาพรรณ
สุพรรณคุ+ม
เด็กชายสุรเดช ศุภวุฒิ
เด็กชายเอกรินทร
หอมบุญมา
59 ศิลปะ-นาฏศิลปY การแข#งขันรําวงมาตรฐาน นายจิรภัทร เพ็งค่ํา
นางสาวรุจิรา
ม.4-ม.6
นายธีระศักดิ์ มีจันทรดี
บุญญานุสนธิ์
นางสาวนริศรา โสดาวัน
นายวรายุทธ ยืนเภท
นางสาววสุปภา สุขถาวร
นางสาววีนัส
ศิริลิมประพันธ
นางสาวอริศรา พิมทุมมา
นางสาวเขมมิกา ทํามา
นายเอกรักษ หงสศรี
นายไพรวัล โม+ทอง
60 ภาษาต#างประเทศ การแข#งขันเล#านิทาน (Story นางสาวนันทพร ดรเปo
นางอาภัสราวรรณ
Telling) ม.4-ม.6
สุริยะโชติกุล
7
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รายการ
61 ภาษาต#างประเทศ การแข#งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-ม.3
62 กิจกรรมพัฒนา
ผู+เรียน
63 คอมพิวเตอร
64 คอมพิวเตอร
65 คอมพิวเตอร
66 คอมพิวเตอร
67 คอมพิวเตอร
68 การงานอาชีพ
69 การงานอาชีพ

70 การงานอาชีพ

ผูเขาแข1งขัน
ผูฝ/กสอน
เด็กหญิงจารุภา
นางสาวกานดา
ปลอดกระโทก
เรืองวานิช
เด็กหญิงจุฬารัตน แสงกาง
การประกวดหนังสือเล#มเล็ก เด็กหญิงจันทรนภัส
นางช#อผกา พิศพล
ม.1-ม.3
แสงศรีเรือง
เด็กหญิงสุวรรณา เพียรักษา
เด็กหญิงเขมมิกา มหาหิงษ
การแข#งขันการออกแบบ
เด็กชายทินกร สุปfญโญ นายสมาน ล้ําลอง
สิ่งของเครื่องใช+ด+วยโปรแกรม เด็กชายปุณณัตถ แซ#เตีย นายปริญญา ศรีโบราณ
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3
การแข#งขันการออกแบบ
นายประพันธ พรมเสน นายสมาน ล้ําลอง
สิ่งของเครื่องใช+ด+วยโปรแกรม นายศรัณย หนองผือ
นายปริญญา ศรีโบราณ
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6
การแข#งขันการสร+างเกม
นายสุภกิณห สิงหน+อย นายสมาน ล้ําลอง
สร+างสรรคจากคอมพิวเตอร นายอภิโชติ แสนทะบัง นายปริญญา ศรีโบราณ
ม.4-ม.6
การแข#งขันการเขียน
นายสหภาพ คําสุข
นางปาริฉัตต ไวคํา
โปรแกรมด+วย
นายองศาชัย เล+าเจริญชัย นางสาวพัชราภรณ
ภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
เพิ่มยินดี
การแข#งขันการตัดต#อ
นางสาวคนึงนิต สมฤทธิ์ นายสมาน ล้ําลอง
ภาพยนตร ม.4-ม.6
นางสาวสุภาวี เกษสิมมา นายปริญญา ศรีโบราณ
การแข#งขันประดิษฐของใช+
จากวัสดุธรรมชาติในท+องถิ่น
ม.4-ม.6
การแข#งขันประดิษฐกระทง
ดอกไม+ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

นายจีระศักดิ์ มั่นยืน
นายสมบรูณ วงวิลาศ
นายชัยวัฒน กลางกินกา นายปริญญา ศรีโบราณ
นายป‚ยะ สาราชกร
เด็กชายธีระพัฒน
นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ระวังชัยสงค นางสาวจันทรเพ็ญ
เด็กชายภานุวัฒน ฮามปoอ
ไชยะเวช
เด็กหญิงสุดารัตน วงศสิงห นายณัฐดนัย เกาะหาร
เด็กหญิงอภิสรา แก+วบังสัน
เด็กหญิงอรณิชา ชัยเจริญ
เด็กชายอโณทัย วันนา
การประกวดโครงงานอาชีพ เด็กหญิงวิมลณัฐ คลังกลาง นายสมาน ล้ําลอง
ม.1-ม.3
เด็กหญิงศุภธิดา แสนงาม นางสาวนันทนภัส
เด็กหญิงเจษฎาภรณ
สารพินิจ
วรรณศาลา
8
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71 การงานอาชีพ

รายการ
การแข#งขันการจัดสวนถาด
แบบชื้น ม.1-ม.3

72 การงานอาชีพ

การแข#งขันการจัดสวนแก+ว
ม.4-ม.6

73 การงานอาชีพ

การแข#งขันการแกะสลัก
ผักผลไม+ ม.1-ม.3

74 การงานอาชีพ

การแข#งขันการแกะสลัก
ผักผลไม+ ม.4-ม.6

75 ศิลปวัฒนธรรม
อีสาน

การแข#งขันเดี่ยวดนตรี
พื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

ผูเขาแข1งขัน
เด็กหญิงณัฐธิดา อร#ามศรี
เด็กหญิงปนัดดา ทิพยเนตร
เด็กหญิงสุนิสา มะหันต
นายอนันทพร บุญศาสตร
นายอานนท อรัญมาลา
นายเกียรติศักดิ์ เทพแดง
เด็กชายณัฐภูมิ ธรรมสิมา
เด็กหญิงปณิศา แสนสมบัติ
เด็กหญิงสุจิรา เหล#าศรีคู
นางสาวกันทิมา กองอัน
นางสาวป‚ยฉัตร ชมพุฒ
นางสาวไอรดา สิงหน+อย
นายชรินทร แตงเกลี้ยง

ผูฝ/กสอน
นางสาวเมวดี สุรนันท
นางสาวดวงใจ
มาตรวังแสง
นางสาวศศิกานต ยามสุข
นางสาวเมวดี สุรนันท
นางสาวจันทรเพ็ญ
ไชยะเวช
นายณัฐดนัย เกาะหาร
นางสาวจันทรเพ็ญ
ไชยะเวช
นายณัฐดนัย เกาะหาร
นายพงศกร สุวรรณศรี

มีหนาที่ ศึกษารายละเอียดเกณฑการแข#งขัน ฝ)กซ+อมนักเรียนตามกิจกรรมการแข#งขั้นที่รับผิดชอบ
ประสานงานผู+ปกครองนักเรียน นํานักเรียนเข+าร#วมแข#งขันตามกําหนดวัน เวลา สถานที่แข#งขัน และ
ประสานงานแจ+งผู+ปกครองนักเรียนมารับนักเรียนหลังจากแข็งขันเสร็จ และอื่นๆ ตามที่ได+รับมอบหมาย
ขอให+ครูและบุคลากรที่ได+รับการแต#งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส#ต#อหน+าที่ อย#างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน+าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให+เกิดผลดีแก#ทางราชการ
สืบไป ถ+าพบข+อผิดพลาดในการพิมพ ปfญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด ข+อสงสัยในการปฏิบัติหน+าที่ให+
แจ+งกลุ#มการบริหารงานวิชาการทราบเพื่อแก+ไข และรายงานให+ผู+อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก+ไข
ต#อไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
(นายบวร ใจปKLา)
ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
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