
ตารางการแข่งขันและกรรมการ การศึกษาพเิศษ (โรงเรียนเรียนร่วม) 

โรงเรียนโพนทองพฒันาวิทยา อ.โพนทอง จ.ร้อยเอด็ 

1. การประกวดเล่านิทาน (ประเภทความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3และ ม.4- ม.6,บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3, 

บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.3) 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางสดศรี  จนัทรโคตร  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

3.  นางจิระดา  เดชโยธิน   ครูโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

4.  นางสาวจงเพียร  พลเยีย่ม  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

2.  การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทความพกิารบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

    การแข่งขนันักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทความพกิารบกพร่องทางการเห็น ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

    การประกวดหนังสือเล่มเลก็ บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวชนิดาภรณ์  บุญประจกัษ ์ ครูโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

3.  นางลดัดา  สีนางก ุ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

3.  การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

     การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.5 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางลดัดา  สีนางก ุ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

3.  นางสมศรี  ทองมี  ครูโรงเรียนขวาววทิยาคาร  กรรมการ 

4.  นางสมปอง  กลุคอ้  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

4.  การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางลดัดา  สีนางก ุ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

3.  นางสุนนัทา  ผกากอง  ครู โรงเรียนค านาดีพิทยาคม  กรรมการ 

4.  นางหนูกาญจน์  นิโคลสั  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

  

5.  การแข่งขันประดษิฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม บกพร่องทางการเรียนรู้ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

     การประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

     การประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 



1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางเพลินจนัทร์  มณีขาว  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

3.  นางสดศรี  จนัทรโคตร  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

4.  นางรุ่งนภา  ศกัด์ิศรี  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

5.  นางนิศานาถ  ประจงสีละวฒัน์  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

6.  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ (Paint) บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นายบุญธรรม  ภูมิวจิารณ์  ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  กรรมการ 

3.  นางอรทยั  ภูบุตระ  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการ 

4.  นางวชิรมน  ประเสริฐสงัข ์ ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

7.  การแข่งขันการจดัสวนถาดแบบช้ืน  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

     การแข่งขันการจดัสวนถาดแบบแห้ง  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางชญานิน  สร้อยสุวรรณ  ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  กรรมการ 

3.  นางรุ่งนภา  ศกัด์ิศรี  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

8.  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.3 

    การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4 – ม.6 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวเบญจมาศ  ผลาเหิม  ครูโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์  กรรมการ 

3.  นางสาวจิราภา  ภูมิพนัธ์  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

9.  การประกวดร าไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.6 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางดวงเดือน  พิศพาร  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

3.  นางยวุดี  ศิริเมง็ราช  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

10.  การประกวดขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทสิตกิ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

      การประกวดขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 



2.  นางสาวอุษา  ชมพูพฤกษ ์ ครูโรงเรียนโพธ์ิชยัชนูปถมัภ ์ กรรมการ 

3.  นางหนูกาญจน์  นิโคลสั  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

11.  การแข่งขนัเต้นแอโรบิค  ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

1.  นายสุพล  พลเยีย่ม  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวอุษา  ชมพูพฤกษ ์ ครูโรงเรียนโพธ์ิชยัชนูปถมัภ ์ กรรมการ 

3.  นางหนูกาญจน์  นิโคลสั  ครู โรงเรียนโพนทองพฒันาวทิยา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 
 

 

 


