
การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

ป@การศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ณ ห$องประชุมเบญจเสมา  สพป.ร$อยเอ็ด เขต 3 

ผู#เข#าร(วมประชุม  คือ คณะกรรมการดำเนินงาน / คณะกรรมการจัดทำระบบ/รายงานผลการแข;งขัน

(ADMIN) (ศน.ทองอินทรE ภูมิประสาท/นายฐาปกรณE ธรรมรักษา/ 

นายอดุลยEพร  ดีกุดเรือ) 

จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด  40 คน 
 
 

ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร$อยเอ็ด เขต 3 

(ศน.ทองอินทรE ภูมิประสาท/ศน.จตุรภัทร ประทุม/ศน.สุพร มูลศรี/ศน.นายพูนศักด์ิ รักษาพันธุE/

ศน.สมศรี แสงใสรัตนE) 

ผู#เข#าร(วมประชุม  คือ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประจำกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

1.1 คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSศิลปะ (ทัศนศิลป7/ดนตรี/นาฏศิลป7) 165 คน 

1.2 คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 คน 

1.3 คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSการงานอาชีพ 55 คน 

1.4 คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSคอมพิวเตอรN 45 คน 

จำนวนคณะกรรมการตัดสินทั้งหมด  345 คน 
 

กิจกรรม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขSาร;วมประชุม ณสถานท่ีจัดประชุมแต;ละกลุ;มสาระฯ 

เวลา 09.00 -10.30 น. ประชุมคณะกรรมการโดย ดร. สุเทพ ปาลสาร  ผูSอำนวยการสำนักงานเขต                           

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารSอยเอ็ด เขต 3 

เวลา 10.30 – 16.00 น.       -  ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม โดย นายทองอินทรE  ภูมิประสาท/ 

                             นางสมศรี แสงใสรัตนE/นายสุพร  มูลศรี/นายพูนศักด์ิ  รักษาพันธE                        

                         -  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต;ละกิจกรรม ตรวจสถานท่ีจัดการแข;งขัน/                                           

                            ออกแบบทดสอบกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 

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

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 2. สถานท่ีจัดการแข;งขัน ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 3. เบอรEโทรศัพทEติดต;อ ประสานงานผูSรับผิดชอบกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

ลำดับ สาระการเรียนรู#/กิจกรรม ช่ือ – สกุล ผู#รับผิดชอบ เบอรNโทรศัพทN 

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางสมศรี แสงใสรัตนE 082 2293299 

6 การงานอาชีพ นายสุพร  มูลศรี 081 0552821 

7 ศิลปะ นายพูนศักด์ิ  รักษาพันธE 

นางจิราภรณE สีลา 

094 4901980 

081 8725506 
8 คอมพิวเตอรE นายจตุรภัทร ประทุม 091 0547964 
นายทองอินทร) ภูมิประสาท (ผู3อำนวยการกลุ9มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(081 9646990) 

  



การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

ป@การศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (ศน.วาสนา สืบชมภู/ศน.ทนงศักด์ิ แหล;ง

สนาม/ศน.วิรัลพัชร นิลแกSวบวรวิชญE/ศน.บุญลSอม บรรจมาตยE/ศน.เพ็ญอำไพ  พินิจพล) 

ผู#เข#าร(วมประชุม  คือ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประจำกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

1.1  คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSภาษาไทย  75 คน 

1.2  คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSภาษาต(างประเทศ  55 คน 

1.3  คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSคณิตศาสตรN  95 คน 

1.4  คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSวิทยาศาสตรNและเทคโนโลยี(รวมนักบินน#อย สพฐ.) 75 คน 

1.5  คณะกรรมการตัดสินหุ(นยนตN  15 คน 

จำนวนคณะกรรมการตัดสินทั้งหมด  315 คน 
 

กิจกรรม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขSาร;วมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุมวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 

เวลา 09.00 -10.30 น. เปmดการประชุมคณะกรรมการโดย ดร.ประดู(  นามเหลา   

                           รองผูSอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารSอยเอ็ด เขต 3 

เวลา 10.30 – 16.00 น. - ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม โดย นางวาสนา  สืบชมภู /  

                                            นายทนงศักด์ิ แหล;งสนาม /นางวิรัลพัชร นิลแกSวบวรวิชญE   

                                            และ ศึกษานิเทศกEประจำกลุ;มสาระการเรียนรูS 

                                          - คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต;ละกิจกรรม ตรวจสถานท่ีจัดการแข;งขัน/  

                                            ออกแบบทดสอบกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 2. สถานท่ีจัดการแข;งขัน ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 3. เบอรEโทรศัพทEติดต;อ ประสานงานผูSรับผิดชอบกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

 

ลำดับ สาระการเรียนรู#/กิจกรรม ช่ือ – สกุล ผู#รับผิดชอบ เบอรNโทรศัพทN 

1 ภาษาไทย นางสาวบุญลSอม บรรจมาตยE 093 9956266 

2 คณิตศาสตรE นางวิรัลพัชร นิลแกSวบวรวิชญE 086 6438180 

3 วิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี นายทนงศักด์ิ แหล;งสนาม 093 3194974 

4 ภาษาต;างประเทศ นางวาสนา  สืบชมภู 091 8614797 

5 นักบินนSอย สพฐ./หุ;นยนตE  นายทนงศักด์ิ แหล;งสนาม 093 3194974 
 

 

  



การประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 

ป@การศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ณ หอประชุมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 
(ศน.จิราภรณE สีลา/ศน.สุดารัตนE  มงคลกุล/ ศน.นัฎฐพัฒนE อุทโท/นายสฤษด์ิ วงษEกาฬสินธุE/ 

ศน.กรุงศรี ศิริปะกะ/ศน.ธีระยุทธ อSวนวงคE) 

ผู#เข#าร(วมประชุม  คือ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมประจำกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

1.6  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 100 คน 

1.7  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมปฐมวัย  10 คน 

1.8  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน  40 คน 

1.9  คณะกรรมการตัดสินสาระการเรียนรูSสุขศึกษาและพลศึกษา  25 คน 

จำนวนคณะกรรมการตัดสินทั้งหมด  175 คน 
 

กิจกรรม 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขSาร;วมประชุม ณ สถานท่ีจัดประชุม รร.พนาลัยวิทยาเสริม 

เวลา 09.00 -10.30 น. เปmดการประชุมคณะกรรมการ โดย  นายวิชาญ  เหล(าจันทรNอัน   

                           รองผูSอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารSอยเอ็ด เขต 3 

เวลา 10.30 – 16.00 น. - ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  โดย   

                              นางจิราภรณE  สีลา / นายสฤษด์ิ วงษEกาฬสินธุE /นายกรุงศรี ศิริปะกะ 

                                             นางสุดารัตนE มงคลกุล  นายธีระยุทธ อSวนวงคE นางสาวนัฎฐพัฒนE อุทโท 

                                          - คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมแต;ละกิจกรรม ตรวจสถานท่ีจัดการแข;งขัน/  

                                            ออกแบบทดสอบกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 2. สถานท่ีจัดการแข;งขัน ใหSยึดตามประกาศในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2565 

 3. เบอรEโทรศัพทEติดต;อ ประสานงานผูSรับผิดชอบกลุ;มสาระการเรียนรูS ดังน้ี 

 

ลำดับ สาระการเรียนรู#/กิจกรรม ช่ือ – สกุล ผู#รับผิดชอบ เบอรNโทรศัพทN 

1 ปฐมวัย นางจิราภรณE สีลา 

นางสาวเพ็ญอำไพ  พินิจพล 

081 8725506 

089 5741153 

2 สุขศึกษาและพลศึกษา นายธีระยุทธ อSวนวงคE 087 4279351 

3 กิจกรรมพัฒนาผูSเรียน นายสฤษด์ิ วงษEกาฬสินธุE 

นายกรุงศรี ศิริปะกะ 

085 0014431 

080 1917816 

4 การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) 

 

 

นางสุดารัตนE มงคลกุล 

นางสาวนัฎฐพัฒนE อุทโท 

085 6448144 

063 6259261 
 


