
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  302 / 2558 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก!น  ป5การศึกษา  2558 
 

ด)วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได)กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป5
การศึกษา 2558 ใช)ชื่องานว!า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65 ป5การศึกษา 2558” และให)จัดในระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและในระดับภาคท้ัง 4 ภูมิภาค โดยให)มีผู)ชนะเลิศแต!ละกิจกรรมภาคละ 1 คน / 1 ทีม รวม
เปBนผู)ชนะเลิศแต!ละกิจกรรม 4 คน / 4 ทีม พร)อมท้ังมอบหมายให)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต)นจากทุกสังกัด (ยกเว)นโรงเรียนขยายโอกาส) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกสังกัด ท้ังนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนร!วม แบ!งโซนตามจํานวนเขตพ้ืนท่ี 
การประถมศึกษา นั้น และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก!นข้ึน ในวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนนครขอนแก!น  
โรงเรียนแก!นนครวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณวัตร และโรงเรียนขามแก!นนคร เพ่ือให)การดําเนินงานบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว)อย!างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา  39(1) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข)าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 27(1)  แห!งพระราชบัญญัติบริหารข)าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2537 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม จึงแต!งต้ังบุคคลเปBนคณะกรรมการ ดังนี้ 
 
ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 
1 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายกิตติพร พลตรี 
2. เด็กหญิงสุรัชดา 

ยมโคตร 

1. นางสิริกาญจน� 
ผาโคตร

2. นายอรุณ  บุญชู 
2 สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6 

1. นายเขตตะวัน  พัน
เหนือ 
2. นางสาวใหม!สิริ  แพง
ดาน 

1. นางภัทราภรณ� 
ลิมปLนิศากร

2. นางจุฑารัตน� 
สมมาตย�

3 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขัน “ศิลปLสร)างสรรค�” 
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ 
จันทรา 

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

4 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขัน “ศิลปLสร)างสรรค�” 
ม.4-ม.6 

นางสาวพรทิพย� 
วงศ�ภักดี 

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

5 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันวาดภาพระบายสี 
ม.4-ม.6 

นางสาวนภาวัลย� 
โคตรฮุย 

นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�



ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันเขียนภาพไทย

ประเพณี ม.1-ม.3 
เด็กหญิงนัยนา  สุตาโย นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ�
7 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันเขียนภาพไทย

ประเพณี ม.4-ม.6 
นางสาวขวัญภิรมย� 

แทบแสน 
นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ�
8 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันเขียนภาพไทย 

สีเอกรงค� ม.1-ม.3 
เด็กหญิงปนัดดา 

แทบแสน 
นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ�
9 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันเขียนภาพไทย 

สีเอกรงค� ม.4-ม.6 
นางสาวเสาวลักษณ� 

วังพรม 
นางสาวฐิติวรรณ 

สารพิมพ�
10 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันวาดภาพลายเส)น 

(Drawing) ม.1-ม.3 
เด็กหญิงสุวติกาล 

ยศเข่ือน 
นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ� 

11 ศิลปะ-ทัศนศิลปL การแข!งขันวาดภาพลายเส)น 
(Drawing) ม.4-ม.6 

 นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

12 ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทยลูกทุ!ง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงจันจิรา  ลีแก)ว นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงไทย 
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 

นายเสรี  นรสิงห� นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว

14 ศิลปะ-ดนตรี การแข!งขันขับร)องเพลงพระราช
นิพนธ� ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงธารทิพย� 
ขุนทรีรัตน� 

นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว

15 ศิลปะ-นาฏศิลปL การแข!งขันรําวงมาตรฐาน 
ม.1-ม.3 

1. เด็กชายจิรภัทร 
เพ็งคํา 

2. เด็กหญิงธัญวรัตน� 
งามพรหม 

3. เด็กชายธีระศักด์ิ 
มีจันทร�ดี 

4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ� 
ชมพุฒ 

5. เด็กชายวรายุทธ 
ปYZนเภท 

6. เด็กหญิงวสุปภา 
สุขถาวร 

7. เด็กหญิงวีนัส 
ศิริลิมประพันธ� 

8. เด็กชายอธิวัฒน� 
พรมมีบุตร 

 

1. นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์

2. นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

3. นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว



ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 
16 ศิลปะ-นาฏศิลปL การแข!งขันรําวงมาตรฐาน 

ม.4-ม.6 
1. นายจิรภัทร  เพ็งคํา 
2. เด็กหญิงธัญวรัตน� 

งามพรหม 
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ� 

ชมพุฒ 
4. นางสาววนิชญา 

กงเพชร 
5. เด็กหญิงวสุปภา 

สุขถาวร 
6. นายวาฤทธิ์  พลมุข 
7. นายอธิวัฒน� 

พรมมีบุตร 
8. นางสาวอริสรา 

พิมทุมมา 
9. นายอัตถพงษ� 

พรมโคตร 
10. นายไพวัลย�  โม)ทอง 

. นางสาวรุจิรา 
บุญญานุสนธิ์

2. นางสาวฐิติวรรณ 
สารพิมพ�

3. นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว

17 กิจกรรมพัฒนา
ผู)เรียน 

การประกวดหนังสือเล!มเล็ก 
ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงจันทร�นภัส 
แสงศรีเรือง 

2. เด็กหญิงสุวรรณา 
เพียรักษา 

3. เด็กหญิงเอมิกา 
มหาหิงษ� 

นางช!อผกา  พิศพล 

18 กิจกรรมพัฒนา
ผู)เรียน 

การประกวดหนังสือเล!มเล็ก 
ม.4-ม.6 

1. นายนที  เค)ามาก 
2. นางสาวปรัชญาณี 

ศรีสงคราม 
3. นายอาชานนท� 

นาคสีม!วง 

นางช!อผกา  พิศพล 
 

19 คอมพิวเตอร� การแข!งขันการออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช)ด)วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร� ม.4-ม.6 

1. นายศุภวัฒน�  เหมมณี 
2. นายอภิชาต 

แสนทะบัง 

1. นายสมาน 
ล้ําลอง

2. นายปริญญา 
ศรีโบราณ

20 คอมพิวเตอร� การแข!งขันการสร)าง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 

1. นายคมเพชร  มีทรัพย� 
2. นายศราวุธ  โพธิ์ภูมี 

1. นางปาริฉัตต� 
ไวคํา

2. นางสาวดวงใจ 
มาตรวังแสง



ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 
21 คอมพิวเตอร� การแข!งขันการตัดต!อภาพยนตร� 

ม.4-ม.6 
1. นางสาวคะนึงนิต 

สมฤทธิ์ 
2. นางสาวเจนจิรา  ตอสี 

1. นายสมาน  ล้ําลอง 
2. นายปริญญา 

ศรีโบราณ
22 การงานอาชีพ การแข!งขันประดิษฐ�ของใช)จาก

วัสดุธรรมชาติในท)องถ่ิน ม.4-ม.6 
1. นายกฤษณะ 

ดวงพันนา 
2. นายศิลปะระดิษฐ� 

ทองเบ)า 
3. นายสุวัฒนา  ราชาสุข 

1. นายสมบูรณ�  
วงวิลาศ

2. นายเอกชัย 
ไชยรัตน�

23 การงานอาชีพ การแข!งขันประดิษฐ�กระทง
ดอกไม)ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 

1. นายธนากร  จันทะกล 
2. เด็กหญิงบุตรนภา 

พานโคตร 
3. เด็กหญิงปริญญาพร 

แสงทวี 
4. เด็กหญิงพิจิตรา 

สิงห�น)อย 
5. เด็กหญิงวิภาวี 

พานโคตร 
6. เด็กหญิงอมรรัตน� 

พรสวัสด์ิ 

1. นายธัญญา 
ศรีสูงเนิน

2. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช

3. นางกอบกุล  ใจปefา 

24 การงานอาชีพ การแข!งขันการจัดสวนถาด 
แบบชื้น ม.1-ม.3 

1. เด็กชายปฏิภาณ 
แสนแก)ว 

2. เด็กชายวสวัสต� 
มณฑา 

3. เด็กหญิงสุธิชา 
เหนือเก!ง 

1. นางสาวเมวดี 
สุรนันท�

2. นางสาวศศิกานต� 
ยามสุข

25 การงานอาชีพ การแข!งขันการจัดสวนแก)ว 
ม.4-ม.6 

1. นายก)องเกียรติ 
ทานะพล 

2. นายสุรพัศ  โทแสง 
3. นายเกียรติศักด์ิ 

เทพแดง 

1. นางสาวเมวดี  
สุรนันท�

2. นางสาวศศิกานต� 
ยามสุข

26 การงานอาชีพ การแข!งขันการแกะสลักผักผลไม) 
ม.1-ม.3 

1. นางสาวกันทิมา 
กองอ)น 

2. นางสาวปYยฉัตร 
ชมพุฒ 

3. นางสาวไอลดา 
สิงห�น)อย 

1. นางประไพ 
สุโพธิ์ชัย

2. นายธัญญา 
ศรีสูงเนิน



ท่ี หมวดหมู	 รายการ ผู�เข�าแข	งขัน ผู�ฝ�กสอน 
27 การงานอาชีพ การแข!งขันการแกะสลักผักผลไม) 

ม.4-ม.6 
1. นายกิติพงษ�  มูลเมือง 
2. นางสาวธัญชนก 

จันทร�โนนแซง 
3. นายศุภฤกษ�  โคตรชุม 

1. นางสาวจันทร�เพ็ญ 
ไชยะเวช

2. นางอุไร  ครองผา 

28 เรียนร!วม - ศิลปะ การประกวดการขับร)องเพลงไทย
ลูกทุ!ง ประเภทบกพร!องออทิสติก 
ม.4-ม.6 

นายภูดินันท�  เอกลาภ นายสิทธิศักด์ิ 
พรมสีแก)ว

 

ขอให)ครูและบุคลากรท่ีได)รับการแต!งต้ัง  ต้ังใจปฏิบัติหน)าท่ีฝ'กซ)อมนักเรียนเข)าแข!งขันและนํานักเรียน
เข)าร!วมแข!งขันตามวันเวลาสถานท่ีท่ีกําหนด เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน)าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน)าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให)เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  30  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2558 
 
 

(นายบวร  ใจปefา) 
ผู)อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 


