วิชา / กิจกรรม
1.ภาษาไทย
2.วิทยาศาสตร์และ
นักบินน้อย
3. คณิตศาสตร์
4. สังคมศึกษาศาสนาฯ
5. คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์

6. การงานอาชีพ
7.ศิลปะ - ทัศนศิลป์

รายชื่อศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
สถานที่แข่งขัน
ศูนย์จัดการแข่งขัน
ประธาน/เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน
โรงเรียนมัญจาศึกษา
อ.มัญจาคีรี

สหวิทยาเขตอุดมคงคาคิรีและ
โรงเรียนมัญจาศึกษา

ประธาน : นายสุพจน์ แสงสุข 086-2362752
เลขานุการ : นางพัชรา สิงห์หลง 088-3766304
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสุมาลา ดําเนตร 086-2182580
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์และ
ประธาน : นายวีระเดช ซาตา 081-8729954
สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เลขานุการ : นางสาวิตรี ซาตา 081-8717379
อําเภอเมืองขอนแก่น
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นายวิรัช คุ้มโภคา 081-9241056
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่นและ
ประธาน : นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 081-8717602
อําเภอเมืองขอนแก่น
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
เลขานุการ : นายอุดลย์เดช ฐานะ 084-4280445
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นายประเทศ วิเศษสา 081-8726854
โรงเรียนกัลยาณวัตร
สหวิทยาเขตกัลยาณมิตรและ
ประธาน : นายจเด็จ อาศนะ 081-3695415
อําเภอเมืองขอนแก่น
โรงเรียนกัลยาณวัตร
เลขานุการ : นายอนันต์ เดชโยธิน 081-9543668
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางนิธิดา เบ้าศรี 089-5764318
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่นและโรงเรียนน้ําพอง
ประธาน : นายสวัสดิ์ แก้วชนะ 081-8717840
โรงเรียนน้ําพองศึกษา
ศึกษา/โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม เลขานุการ : นายอิสระ เวียงสมุทร 093-6612599
อําเภอน้ําพอง
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นางสาวอมรรัตน์ จุมพล 085-0011944
โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
นายอลงกรณ์ บุตรกสก 061-9519615
อําเภออุบลรัตน์
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวนและ
ประธาน : นายธนัท ไชยทิพย์ 081-2666978
อําเภอกระนวน
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
เลขานุการ : นายสุชาติ สุวรรณเลิศ 061-1102092
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นายสุรศักดิ์ บึงบาง 091-0655017
โรงเรียนบ้านไผ่
สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พลและ
ประธาน : นายวาสนา ไชยศึก 081-7686913
อําเภอบ้านไผ่
โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
เลขานุการ : นายอภิสิทธิ์ แพไธสง 091-8647887
ผู้ช่วยเลขานุการฯ นายอเนก ตรีภูมิ 081- 7692059

วิชา / กิจกรรม

รายชื่อศูนย์จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
สถานที่แข่งขัน
ศูนย์จัดการแข่งขัน
ประธาน/เลขานุการศูนย์จัดการแข่งขัน

8. ศิลปะ -ดนตรี

โรงเรียนบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่

9. ศิลปะ -นาฏศิลป์

โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อําเภอหนองเรือ

10. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อําเภอหนองเรือ
11. ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนชุมแพศึกษา
อําเภอชุมแพ

12. สุขศึกษาและ
พลศึกษา

โรงเรียนนครขอนแก่น
อําเภอเมืองขอนแก่น

13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขามแก่นนครและ
สนามค่ายศรีพชั รินทร์
อําเภอเมืองขอนแก่น
14. กิจกรรมเรียนรวม

ตามกลุ่มสาระ

สหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่และโรงเรียนบ้านไผ่

ประธาน : นายวทัญญู ภูชาดา 089-8618315
เลขานุการ : นายมนตรี เบ้าศรี 081-9756549
ผู้ช่วยเลขานุการ : นายสนั่น มาลาสาย 085-9285234
นายนาวิน ไสวงาม 080-4069779
สหวิทยาเขตแวงใหญ่และโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธาน : นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ 061-7859494
เลขานุการ : นายสมเกียรติ หาแก้ว 089-8618738
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางวนิดา คณะวาปี 087-9472514
สหวิทยาเขตเวียงเรีอคําและโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธาน : นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี 081-2600589
เลขานุการ : นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน 087-6431044
ผู้ช่วยเลขานุการ : นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง
086-8600272
สหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพูและ
ประธาน : นายธนะ สมน้อย 081-5926255
โรงเรียนชุมแพศึกษา
เลขานุการ : นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คําดวง 081-8712468
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางสาววรีพร ชาติชนะ 083-6602759
สหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์และ
ประธาน : นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิรกิ ุล 081-9753492
โรงเรียนนครขอนแก่น
เลขานุการ : นางไพจิตร แก้วศิริ 086-8648963
ผู้ช่วยเลขานุการ : นายชัยขจร บัวช่วย 086-2287942
สหวิทยาเขตเมืองขอนแก่นและ
ประธาน : นายศุภกิจ สานุสัตย์ 085-7431511
โรงเรียนขามแก่นนคร
เลขานุการ : นายนภดล สิงหศรี 093-5380326
ผู้ช่วยเลขานุการ : นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล 089-8613308
นางรัตติกาล ขวาคํา 090-0239891
ภาษาไทย/ ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี) /เทคโนโลยี สถานที่จัดแข่งขันตามกลุ่มสาระ

รายชื่อฝ่ายเลขานุการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
ฝ่ายเลขานุการ
1. นายนพภา นิสสัยพันธุ์
2. นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
3. นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์
4. นายจีรัฐติกลุ ดอนวิจารณ์ขจร
5. นายคเชนทร์ กองพิลา
6. นางจินตนา คงอานนท์
7. นายนิคม กองเพชร
8. นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์
9. นางปิยะดา รุณธาติ
10. นางสุชีรา สาฆ้อง
11. นายกัมพล ขันทะวงษ์
12. นายคมศร บุญเรือง
13. นางทองใบ มุ่งชู
14. นายบุญนํา อรรคฮาต
15. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา
16. นางธันยพร แบนอภัย
17. นางกฤตพล อินทร์เสนลา
18. นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตย์กุล
19. นางสาวประภาพร เมืองนาค

เบอร์โทรศัพท์
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 : ประธานกรรมการ 089-8470220
ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ สมพ. 25 : เลขานุการ
081-8873499
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
081-7177366
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
094-2596622
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : เทคโนโลยี
081-2629538
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : คณิตศาสตร์
086-2298236
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : ภาษาไทย
088-5620281
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : ภาษาต่างประเทศ
085-0015326
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /กิจกรรมเรียนรวม
081-5463228
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : ศิลปะ
098-2723739
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : วิทยาศาสตร์
081-9750429
ศึกษานิเทศก์ สพม.25 : สุขศึกษาและพลศึกษา
082-8612920
ครูโรงเรียนนครขอนแก่น : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
062-1970429
ครู โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา
081-7174334
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
081-7698486
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
098-2867269
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)
081- 0566456
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
089-4219483
เจ้าพนักงานธุรการ
089-7145389

