
คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

๑.คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ 

๑.นายสุพจน์  ด าริห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  ประธารกรรมการ 

๒.นายอุดม  ยกพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 

๓.นายก่อพงศ์  พรหมทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 

๔.นางรุจนี  พันธ์ศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 

๕.นายสุรศักดิ์ ภาผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 

๖.นายศุภกฤต  บุญพิพัฒมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 

๗.นายอนุชา  ปัญญานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 

๘.นายวีระ  สุดสังข์  ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   

๙.นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการและเลขานุการ 

 

๒.กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี,สีโปสเตอร์,หุ่นนิ่ง,วาดภาพคนเหมือนครึ่งตัว 

๑.นายสุพจน์  ด าริห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์    ประธานกรรมการ 

๒.นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ   

๒.นายวีระ  สุดสังข์  ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง 

๔.นายถาวร  บุญตา  ครูโรงเรียนราศีไศล    กรรมการ 

๕.นางสาวอุบลวรรณ  ชราศรี ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

๖.นายชัยวัฒน์ สิเนฮะ  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 

๗.นางพิมพ์ลภัส  วงศ์วินัย  ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 

๘.ดร.นภาจรี  ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   กรรมการ 

๙.นางสาวช่อเพชร  จ าปาทอง ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 

๑๐.นายสุรชัย  กุลบุตร  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 

๑๑.นายสมโภช  พิมสอน  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

๑๒.นายประดิษฐ์  สระทอง ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 

๑๓.นางสาวกชกร  อัปมาเย ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 



๑๔.นางกรรญาภรณ์  กิ่งบู ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา    กรรมการ 

๑๕.นายมรกต  จันทะม่ัน  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 

๑๖.นายสุกรรณ  บรรทะโก ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 

๑๗.นายสมศักดิ์  อุดร  ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 

๑๘.นางรุจิรา  บุตรจ าปาวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม    กรรมการ 

๑๙.นายธนวรรธน์  เขตต์สินบุญ ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์   กรรมการ 

๒๐.นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์   กรรมการและเลขานุการ 

๒๑.นางสาวนุจรี วรรณะวงษา      พนักงานจ้างตามภารกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒.นางสาวพัทยา  ปรือปรัง        พนักงานจ้างตามภารกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓.นางสาวศิมาพร  ศรีตุ้มแก้ว      พนักงานจ้างตามภารกิจ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๓.กิจกรรมการแข่งขันออกแบบปกหนังสือ,ออกแบบโฆษณา,จิตรกรรมไทยประเพณี,เขียนลายไทย 

๑.นายอุดม  ยกพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  ประธานกรรมการ 

๒.นายสุพจน์   ขุนชาญชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 

๓.นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์ ครูโรงเรียนราษีไศล             กรรมการ 

๔.นายชนะ  กิตติพันธ์   ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา  กรรมการ 

๕.นายธเนศพลสิษฐ์  ไชยสวาวดิ์  ครูโรงเรียนนาแก้วพิทยา   กรรมการ 

๖.นายนิรันดร  คุลธิ   ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 

๗.นายนิรันดร์  อ่อนสังข์   ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 

๘.นายวินัย  ศรชัย   ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 

๙.นางสาวนลินรัตน์  อินตะพันธ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๑๐.นายศักดิ์สิทธิ์  ดาวเรือง  รูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 

๑๑.นางสาวอ าภิรา  อินน้อย  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 

๑๒.นางสาวนันท์นิชา  งามแสง  ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 

๑๓.นางจีรภา  นนทะบุตร   ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 

๑๔.นางเลิศลักษณ์  ชื่นงาม  ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.นายศุภรัตน์  ทรงกรด   ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๔.กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว,ปั้นนูนสูง,แกะเทียน,โครงงานศิลปะฯลฯ 

๑.นายสุรศักดิ์  ภาผล   ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา ประธานกรรมการ 

๒.นายจักรกฤษณ์  ศรีอินทร์  ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 

๓.นางสาวศิริพันวิศา  ปิยะวงศ์  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 

๔.นายพงศกร  ตีบกลาง   ครูโรงเรียนราษีไศล                           กรรมการ 

๕.นายเสรี  แก้วเขียวงาม   ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

๖.นายราเมศ  เขียวศรี   ครูโรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 

๗.นายรณชัย  ชัยสิทธิ์   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๘.นางชิยา  พรมจันทร์   ครูโรงเรียนผักแพวพิทยา   กรรมการ 

๙.นางวิไลรัตน์  ทองลอย   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๑๐.นายขุนทอง  สุขทวี   ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.นายศักดิ์ชัย  กาฬสุวรรณ  ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕.กิจกรรมการแข่งขันวงสตริง,วงโปงลาง ,วงโฟล์คซอง ฯลฯ 

๑.นางรุจนี  พันธ์ศิริ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม  ประธานกรรมการ 

๒.นายวีรพัฒน์  ในเรือน   ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 

๓.นายประสิทธิ์  ศรีพร   ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 

๔.นายธวัชชัย  ดาวงษ์   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๕.นายมานะ  ศิลาวรรณ   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๖.นายพิสิษฐ์  ศรีกุล   ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 

๗.นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 

๘.นายคุนัณญ  พระเนตร   ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 

๙.นายสาธิต  ขึงภูเขียว   ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 

๑๐.นายณรงฤทธิ์  ดาวงษ์   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๑๑.นายอาทิตย์  สร่ายหอม  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 

๑๒.นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 

๑๓.นายวิษณุกร  กัลยารัต  ครูโรงเรียนบกวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

๑๔.นายเดชา  แหวนวงษ์   ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๖.กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง,ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา, 

  ร้องเพลงไทยลูกทุ่งและไทยสากล ฯลฯ 

๑.นายก่อพงษ์  พรหมา     ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  ประธานกรรมการ 

๒.นายภาคิน  โนนสูง   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๓.นายปรีดา  ศิลาโชติ   ครูโรงเรียนราษีไศล                      กรรมการ 

๔.นางอุทัย  จันดาชาติ   ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๕.นายอลงกรณ์  นิลด า   ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๖.นายศิริศักดิ์  หีตจันทร์   ครูโรงเรียนบ้านเปื่อยนาสูง  กรรมการ 

๗.นายเทพลักษ์  โสดา   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 

๘.นายชยกร  ผลรักษ์   ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 

๙.นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 

๑๐.นางสาวจิรานุตม์  ถินค าเชิด  ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา   กรรมการ 

๑๑.นายวงกต  พูลมี   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 

๑๒.นางสาวปุณณ์ยวี  วิริยโกศล  ครูโรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 

๑๓.นายเสรี  แก้วเขียวงาม  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

๑๔.นายพินิจ จริตรัมย์   ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.นายประพันธ์  มนตรี   ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๗.กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์,นาฎศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์,ร าวงมาตรฐาน,นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ฯลฯ 

๑.นายศุภกฤต  บุญพิพัฒมงคล     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ประธานกรรมการ 

๒.นายอนุชา  ปัญญานนท์         ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  รองประธานกรรมการ 

๓.นายธนกร  สุโพธิ์      รองผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 

๔.นางนวลอนงค์   จัยสิน   ครูโรงเรียนราษีไศล                           กรรมการ 

๕.นายเดโช  ขนันดูล   ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 

๖.นางสาวศิริวรรณ  จันทะวงษ์  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 

๗.นางนันทนา  นนต์ตา   ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 

๘.นางบุษกร  พัดบุบผา   ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 



๙.นางวิไล  ชลุม    ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 

๑๐.นายศุภชัย  บุญทาทอง  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 

๑๑.นางสาวธนาภรณ์  เวชกุลสันติ  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 

๑๒.นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 

๑๓.นางอรุณรัตน์  นุชใหม่  ครูโรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 

๑๔.นายกฤษฎา  แย้มสะอาด  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการ 

๑๕.นางสาวดวงพร  สิทธิธรรม  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 

๑๖.นายสรศักดิ์  แสงอรุณ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 

๑๖.นายภณพงษ์  สังข์วัง   ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 

๑๗.นางสาวสมใจ  ค าภีร์   ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๘.กิจกรรมการแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะของครู  

๑.นายสุพจน์  ด าริห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  ประธานกรรมการ 

๒.นายอุดม  ยกพล  ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 

๓.นายก่อพงศ ์ พรหมทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 

๔.นางรุจนี  พันธ์ศิริ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 

๕.นายสุรศักดิ์ ภาผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา  กรรมการ 

๖.นายศุภกฤต  บุญพิพัฒมงคล ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 

๗.นายอนุชา  ปัญญานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 

๘.นายธนกร  สุโพธิ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 

๙.นายสุพจน์   ขุนชาญชาติ รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 

๑๐.นายวีระ  สุดสังข์  ครูช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  กรรมการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   

๑๑.นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการและเลขานุการ 

 


