
ที่ กลุม่สาระ จ านวนรายการแขง่ขนั สถานทีแ่ขง่ขนั อ าเภอ จงัหวดั

๑ ปฐมวยั ๒ รายการ หอประชมุมหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยั เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๒ ภาษาไทย ๑๖ รายการ ร.ร.บา้นค าแกน่คณู/ร.ร.น ้าพองพฒันศกึษาฯ/ศนูยว์จิยั 
สพป.ขก.4

น ้าพอง ขอนแกน่

๓ วทิยาศาสตร์ ๑๐ รายการ โรงเรยีนสนามบนิ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๓ คณติศาสตร์ ๑๖ รายการ คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๕ สงัคมศกึษาฯ ๑๘ รายการ โรงเรยีนนากา้นเหลอืง/โรงเรยีนอนุบาลภเูวยีง ภเูวยีง ขอนแกน่

๖ สขุศกึษาและพลศกึษา ๘ รายการ โรงเรยีนโนนศลิาวทิยาคม โนนศลิา ขอนแกน่

๗ ภาษาต่างประเทศ ๑๓ รายการ โรงเรยีนชมุชนหนองเรอื หนองเรอื ขอนแกน่

๘ กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ๑๐ รายการ คา่ยลกูเสอืแกน่นคร / โรงเรยีนกฬีาจงัหวดัขอนแกน่/
โรงเรยีนชมุชนพรหมนมิติ

เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๙ การงานอาชพี ๑๘ รายการ ร.ร.อนุบาลอุบลรตัน์/ร.ร.บา้นพระบาททา่เรอื/ร.ร.หว้ยยาง
วทิยาสรรพ์

อุบลรตัน์ ขอนแกน่

๑๐ ศลิปวฒันธรรมอสีาน ๑๐ รายการ โรงเรยีนบา้นทุม่(ทุม่ประชานุเคราะห)์/บงึสฐีาน/อุทยาน
เกษตร มข.

เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ศลิปะ - ทศันศลิป์ ๑๕ รายการ หอประชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก มข. เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ศลิปะ - นาฏศลิป์ ๑๐ รายการ อุทยานเกษตร มข./โรงเรยีนสาธติศกึษาศาสตร/์โรงเรยีน
ชมุชนทา่พระ/โรงเรยีนหนองบวัดหีม/ี

เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

ศลิปะ - ดนตร ี๕๑ รายการ บรเิวณบงึสฐีาน /คณะศลิปกรรมศาสตร ์มข./โรงเรยีนสาธติ
ศกึษาศาสตร(์มธัยม)/โรงเรยีนอนุบาลขอนแกน่/โรงเรยีน

เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๓ คอมพวิเตอร์ ๑๒ รายการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่/ อุทยานเกษตร มข. เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๔ หุน่ยนต์ ๘ รายการ หอประชมุ อบจ.ขอนแกน่ / ศาลาประชาคม เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๕ นกับนิน้อย ๕ รายการ ยมิเนเซยีมใหม ่มข./โรงยมิเนเซยีม สาธติมอดนิแดง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๖ การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) จ านวน ๕๙ รายการ โรงเรยีนชมุชนบา้นหนัมญัจาครีี มญัจาครีี ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นหนองมว่งหลบุคา มญัจาครีี ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์50 บา้นแฮด ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนหนองไฮขามเป้ีย บา้นแฮด ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นเกิง้ บา้นไผ่่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นป่างิว้หนองฮี บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นไผ ่ขก 5 บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นไผป่ระถมศกึษา บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนบา้นเมอืงเพยี บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนมหาไถ่ศกึษาบา้นไผ่ บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) วทิยาลยัการอาชพีบา้นไผ่ บา้นไผ่ ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) โรงเรยีนชมุชนบา้นชนบท ชนบท ขอนแกน่

การศกึษาพเิศษ(เรยีนรว่ม) ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 2 บา้นไผ่ ขอนแกน่

๑๗ พธิเีปิด บรเิวณบงึสฐีาน เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๘ นทิรรศการถนนคนเรยีน หอประชมุอเนกประสงคก์าญจนาภเิษก/ลานธง เมอืงขอนแกน่ ขอนแกน่

๑๒

งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 67  จงัหวดัขอนแก่น

แยกตามกลุ่มสาระ  / และเขตอ าเภอ ในจงัหวดัขอนแก่น

               ข้อมลูสถานท่ีแข่งขนัทกัษะวิชาการ/ รายช่ือโรงเรียนท่ีสามารถให้บริการท่ีพกัส าหรบัคร ูนักเรียน



ท่ี ช่ือโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ช่ือผูป้ระสำนงำน

หมำยเลข
โทรศพัท์

ผูอ้ ำนวยกำร
โรงเรียน

1 โรงเรยีนโคกสวีทิยาเสรมิ โคกสี เมอืงขอนแก่น นายณรงคศ์กัดิ ์ตติะปัญ 081-7589399

2 โรงเรยีนบา้นเลงิ โคกสี เมอืงขอนแก่น นายวชิยั รตันวรรณี 085-0085413

3 โรงเรยีนบา้นหนองหญา้แพรกท่าแร่ ดอนหนั เมอืงขอนแก่น นายแสงสนิธุ ์ ส าเรงิ 086-6305882

4 โรงเรยีนบา้นแดงใหญ่ (ราษฏรค์ุร่วทิยาคาร)แดงใหญ่ เมอืงขอนแก่น นายสนัน่   ขนัมงั 081-5741090

5 โรงเรยีนบา้นหนองหลุบ แดงใหญ่ เมอืงขอนแก่น นายประยงค ์ โพธิช์ยัทอง 081-7399539

6 โรงเรยีนชุมชนบา้นท่าพระ ท่าพระ เมอืงขอนแก่น นายสมศกัดิ ์โสระถาวร 098-6291539

7 โรงเรยีนบา้นหนองบวัดหีมี ท่าพระ เมอืงขอนแก่น นายทนิกร  ชาทอง 087-8536841

8 โรงเรยีนบา้นหว้ยเตยพฒันา ท่าพระ เมอืงขอนแก่น นายพทิกัษ์  อุดมชยั 095-6646181

9 โรงเรยีนซ าจานเนนิทอง บา้นคอ้ เมอืงขอนแก่น นายนพรตัน์  วรวสุวสั 086-8521201

10 โรงเรยีนบา้นตอกแป้น บา้นคอ้ เมอืงขอนแก่น นายธรีเชษฐ์  เปานาเรยีง 081-0717511

11 โรงเรยีนบา้นมว่ง บา้นทุม่ เมอืงขอนแก่น นายชติเมธา  ทาสมบรูณ์ 089-4223392

12 โรงเรยีนบา้นแดงน้อย บา้นทุม่ เมอืงขอนแก่น นายกติตศิ กดิ ์เสนามนตรี 086-5795866

13 โรงเรยีนบา้นทุม่(ทุม่ประชานุเคราะห)์ บา้นทุม่ เมอืงขอนแก่น นายสุเวศย ์ บวรพาณิชย์ 093-5428866

14 โรงเรยีนบา้นหนองกุงคุรุประชาสรรค์ บา้นทุม่ เมอืงขอนแก่น นายจ าเนยีร  วจิติรจนัทร์ 081-9542606

15 โรงเรยีนบา้นกอก บา้นเป็ด เมอืงขอนแก่น นายสายยนต ์ แกว้แสนเมอืง 080-7431425

16 โรงเรยีนบา้นโคกฟันโปง บา้นเป็ด เมอืงขอนแก่น นายอมัพร  ศรบุีญเรอืง 086-8522307

17 โรงเรยีนบา้นเป็ด(ท่าบงึประชาสงเคราะห)์บา้นเป็ด เมอืงขอนแก่น   - 043-345229

18 โรงเรยีนบา้นหนองขามประชาบ ารุง บา้นเป็ด เมอืงขอนแก่น นายประสาท  พมิพส์ุข 081-3928428

19 โรงเรยีนบา้นโคกสงูวทิยาคม บา้นหวา้ เมอืงขอนแก่น นายธรีภทัร ์ ชมภปู้อ 083-3484949

20 โรงเรยีนบา้นโนนทองหลาง บา้นหวา้ เมอืงขอนแก่น นางอจัฉราพร อนิทรทพั 089-1521182

21 โรงเรยีนบา้นเหล่านางาม บา้นหวา้ เมอืงขอนแก่น นางอรสา  นามบดิา 081-0608494

22 โรงเรยีนบา้นหวา้เหล่าโพนทองประชานุกลูบา้นหวา้ เมอืงขอนแก่น นายด าทมฬิ   แสนสง 081-3694335

23 โรงเรยีนบา้นดอนดู่คุรุราษฎรว์ทิยา บงึเนยีม เมอืงขอนแก่น นายประสทิธิ ์ แกว้บ่อ 093-4636097

24 โรงเรยีนบา้นบงึเนยีมใคร่นุ่นท่าหนิ บงึเนยีม เมอืงขอนแก่น นายไวยากร ยะนะโชติ 085-001963

25 โรงเรยีนบา้นสงเปือยฮ่องเดื่อ บงึเนยีม เมอืงขอนแก่น นางวลิยัพรณ์  เสรวีฒัน์ 084-9569696

26 โรงเรยีนบา้นหนองไฮโพธิช์ยั พระลบั เมอืงขอนแก่น นายประวทิย ์ ทพิยฤ์าตรี 083-3530707

27 โรงเรยีนบา้นพระคอืหนองโพธิว์ทิยา พระลบั เมอืงขอนแก่น นายเจตพงศ ์ กติตพิร 083-7511191

               ข้อมลูสถำนท่ีแข่งขนัทกัษะวิชำกำร / รำยช่ือโรงเรียนท่ีสำมำรถให้บริกำรท่ีพกัส ำหรบัคร ูนักเรียน

งำนศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 67  จงัหวดัขอนแก่น

แยกตำมกลุ่มสำระ  / และเขตอ ำเภอ ในจงัหวดัขอนแก่น



ท่ี ช่ือโรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ ช่ือผูป้ระสำนงำน

หมำยเลข
โทรศพัท์

ผูอ้ ำนวยกำร
โรงเรียน

               ข้อมลูสถำนท่ีแข่งขนัทกัษะวิชำกำร / รำยช่ือโรงเรียนท่ีสำมำรถให้บริกำรท่ีพกัส ำหรบัคร ูนักเรียน

งำนศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 67  จงัหวดัขอนแก่น

แยกตำมกลุ่มสำระ  / และเขตอ ำเภอ ในจงัหวดัขอนแก่น

28 โรงเรยีนบา้นดอนบม เมอิงเก่า เมอืงขอนแก่น นายปัญญา  รอดแพง 086-8520454

29 โรงเรยีนบา้นโนนตุ่นสามคัค ีศกึษา เมอิงเก่า เมอืงขอนแก่น นายสุรชยั  ฤทธิร์กัษา 084-0304733

30 โรงเรยีนบา้นสะอาด เมอิงเก่า เมอืงขอนแก่น นายสนัต ิมุ่งหมาย 081-05944548

31 โรงเรยีนบา้นโกทา ศลิา เมอืงขอนแก่น  - 043-378510

32 โรงเรยีนบา้นดอนยาง ศลิา เมอืงขอนแก่น นายกนัตนินัท ์ อ่างเตม็ศกัดิ ์ 085-9289573

33 โรงเรยีนบา้นโนนมว่ง ศลิา เมอืงขอนแก่น  - 043-343591

34 โรงเรยีนบา้นศลิา ศลิา เมอืงขอนแก่น นายพทิยา   กอมาตร 061-6895654

35 โรงเรยีนบา้นหนองกุงวทิยาคาร ศลิา เมอืงขอนแก่น นายสมัฤทธิ ์  กางเพง็ 095-2545691

36 โรงเรยีนบา้นหนองหนิ ศลิา เมอืงขอนแก่น นายรฐัภมู ิ อนิทรมณี 089-4223207

37 โรงเรยีนหนองไผม่อดนิแดง ศลิา เมอืงขอนแก่น นายชาญชยัสวสัดิ ์อสิสระวงษ์ 085-8512755

38 โรงเรยีนบา้นเต่านอ ศลิา เมอืงขอนแก่น นายกิง่พงษ์   นครพรม 086-8637867

39 โรงเรยีนบา้นโนนรงัวทิยาคาร สาวะถี เมอืงขอนแก่น นายนเิวศ ์ แสงศรเีรอืง 094-5149124

40 โรงเรยีนบา้นสาวะถี สาวะถี เมอืงขอนแก่น นายวรศลิป์  นลิเขต 086-2337966

41 โรงเรยีนบา้นลาดนาเพยีง สาวะถี เมอืงขอนแก่น นายสมคดิ  กญัญพนัธ์ 081-3916393

42 โรงเรยีนไทยรฐัวทิยา(ส าราญเฟ้ียฟาน) ส าราญ เมอืงขอนแก่น นายธนวรรน์  ธะนะค ามา 085-0050041

43 โรงเรยีนหนองตมูหนองงเูหลอืม หนองตมู เมอืงขอนแก่น นายพรีะพงษ์  วริยิะสถติยก์ุล 081-5929733

44 โรงเรยีนบา้นหนองบวัน้อย หนองตมู เมอืงขอนแก่น นายสนัต ิ ชยัชนะ 061-4732484

45 โรงเรยีนบา้นนาฝายนาโพธิ ์ หนองบวั เมอืงขอนแก่น นายสุนทร   เจรญิขุ 088-5719420

46 โรงเรยีนบา้นบะยาว หนองบวั เมอืงขอนแก่น นางวไิลพร ศรจีนัทรห์ลา้ 063-4945324

47 โรงเรยีนนาลอ้ม พระยนื พระยนื นายฤาชยั  สุทธวิงศ์ 087-2205050

48 โรงเรยีนบา้นโนนบ่อ พระยนื พระยนื นายประมลู  พรมกรรณ์ 094-5149164

49 โรงเรยีนบา้นขามป้อมชานบงึโพธิท์อง ขามป้อม พระยนื นางพรนภา กลางสาแม 094-3419432

50 โรงเรยีนบา้นชาด ขามป้อม พระยนื นายโอภาส  สงิหส์ดีา 094-2914129

51 โรงเรยีนบา้นบ่อแก ขามป้อม พระยนื นายค าผนั  หนิวเิศษ 087-9558663

52 โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น หนองแวง พระยนื นายสุพจน์  กองทุน 098-1031292

53 โรงเรยีนบา้นหนองโพธิป์ระชานุกลู หนองแวง พระยนื นายอาทติย ์ ธ ารงชยัชนะ 081-7494873

54 โรงเรยีนชุมชนบา้นโตน้ศรพีมิลวทิยา บา้นโตน้ พระยนื นายไพฑรูย ์ชาวโพธิ ์ 081-6702631
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               ข้อมลูสถำนท่ีแข่งขนัทกัษะวิชำกำร / รำยช่ือโรงเรียนท่ีสำมำรถให้บริกำรท่ีพกัส ำหรบัคร ูนักเรียน

งำนศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 67  จงัหวดัขอนแก่น

แยกตำมกลุ่มสำระ  / และเขตอ ำเภอ ในจงัหวดัขอนแก่น

55 โรงเรยีนบา้นดงกลาง บ่านโตน้ พระยนื รก. 043-309564

56 โรงเรยีนประเสรฐิแกว้อุทศิ แคนเหนอื บา้นไผ่ นางตาน ีถาเหงา่ 089-4228857

57 โรงเรยีนบา้นหนองแวงไร่ ในเมอืง บา้นไผ่ นายทองสา สุขแสน 098-8312613

58 โรงเรยีนบา้นเกิ้ง บา้นไผ่ บา้นไผ่ นายววิฒัน์  นาฬกิุล 089-8616283

59 โรงเรยีนบา้นไผแ่สงทองประชาสรค์ บา้นไผ่ บา้นไผ่ นายมนสั  มาซา 085-3138969

60 โรงเรยีนบา้นละวา้ เมอืงพยี บา้นไผ่ นายอุทยั ไลไธสง 085-0053800

61 โรงเรยีนบา้นหนองรา้หญา้โนนขา่ หวัหนอง บา้นไผ่ นางสุภาภรณ์ ปาวรยี์ 086-2431554

62 โรงเรยีนบา้นโจด กุดเคา้ มญัจาครีี นายธรีพล  เถื่อนเทยีม 083-3541865

63 โรงเรยีนชุมชนโนนแสนสุข ศรบุีญเรอืง ชนบท นายประยรู  ระดาบุตร 095-6029146

64 โรงเรยีนบา้นขอนสกัตอประดู่ โนนศลิา นายภทัรพงศ ์ สุทธิ 081-9546590

65 โรงเรยีนบา้นฝาผนงัวงัจาน หนองแวงนางเบา้ พล นายสมพงษ์ ศรปีระมา 093-4930659

66 โรงเรยีนบา้นหนองแวงนางเบา้ หนองแวงนางเบา้ พล นายวโิรจน์  เดชพละ 087-2357375

67 โรงเรยีนบา้นโนนธาตุ ดอนหนั หนองสองหอ้ง นายสมัพนัธ ์ โพยนอก 091-8672560

68 โรงเรยีนบา้นหนองบะโคกสวา่ง หนองบะ แวงน้อย นายบวัเรยีน แพไธสงค์ 089-8419214

69 โรงเรยีนบา้นหนองไผว่ทิยา หนองไผ่ แวงน้อย นายวทิติ   นครราช 097-3364737

70 โรงเรยีนบา้นหนองแวงมน หนองแวงกลาง แวงน้อย นายสมพร ระภกัดี 087-5034978

ขอ้มลู  6 พย 2560
http://www.esan67.sillapa.net/
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