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คณะกรรมการด าเนินการแขง่ขันทักษะวิชาการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

1. คณะกรรมการศูนย์อ านวยการ   
1. นายสรศักดิ์  พลประเสริฐ     ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์    ประธานกรรมการ 
2. นายพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ     ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์             กรรมการ 
3. นายพงศกร  นามวงศ์      ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์             กรรมการ 
4. นายสุขเกษม   ค าแพง        ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์           กรรมการ 
5. นายธนวรรธน์  เขตต์สินบุญ     ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์      กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนุชนาถ จันทพฤกษ์     ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นางสาวเพ็ญพักตร์  หารบุรุษ     ครโูรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี,  สีโปสเตอร์,  หุ่นนิ่ง, วาดคนเหมือนครึ่งตัว 
1. นายถาวร   บุญญ์ตา       ครูโรงเรียนราษีไศล   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอุบลวรรณ  ชราศรี      ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ  
3. นายชัยวัฒน์    สิเนฮะ       ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
4. นางพิมพ์ลภัส  วงศ์วินัย           ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวช่อเพชร  จ าปาทอง      ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
6. นายสุระชัย  กุลบุตร       ครูโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
7. นายสมโภช  พิมสอน       ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
8. นายประดิษฐ์  สระทอง       ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
9. นางสาวกชกร  อัปมาเย      ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
10. นางกรรญาภรณ์  กิ่งบู       ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา   กรรมการ 
11. นายมรกต  จันทะมั่น           ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
12. นายสุกรรณ  บรรทะโก      ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
13. นายสมศักดิ์  อุดร           ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
14. นางวิไลรัตน์  ทองลอย       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์          กรรมการ 
15. นางรุจิรา   บุตรจ าปาวงค์      ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
16. นางอุบลวรรณ  ชราศรี      ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
17. นายประดิษฐ์  สระทอง      ครูโรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
18. นายธนวรรธน์  เขตต์สินบุญ     ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์      กรรมการและเลขานุการ 

-/19.กิจกรรม....... 
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3. กิจกรรมการแข่งขันออกแบบปกหนังสือ, ออกแบบโฆษณา,  จิตรกรรมประเพณี,  เขียนลายไทย 

1.  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์         ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสิริวรัญญา อินพานิชชยุตม์    ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
3. นายชนะ  กิตติพันธ์         ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา   กรรมการ 
4. นายธเนศพลสิษฐ์  ไชยสวาสดิ์     ครูโรงเรียนนาแก้วพิทยา    กรรมการ 
5. นายนิรันดร  คุลธิ         ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
6. นายนิรันดร์  อ่อนสังข์        ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา   กรรมการ 
7. นายวินัย  ศรชัย         ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
8. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์      ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
9. นายศักดิ์สิทธ์  ดาวเรือง        ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ 
10. นางสาวอ าภิรา  อินน้อย        ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา    กรรมการ 
11. นางสาวนันท์นิชา  งามแสง        ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา                       กรรมการ 
12. นางจีรภา  นนทะบุตร        ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม   กรรมการ 
13. นายพินิจ  จริตรัมย์             ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์       กรรมการและเลขานุการ 

4. กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว,  ปั้นนูนสูง,  แกะเทียน 
1. นายอดิศักดิ์  รัตนวัน        ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายเอกราช  วงศ์ปลั่ง       ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์   กรรมการ 
3. นายจักรฤกษ์  ศรีอินทร์       ครูโรงเรียนไตรมิตร    กรรมการ 
4. นางสาวศิริพันวิศา  ปิยะวงศ์       ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายพงศกร  ตีบกลาง        ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
6. นางสาวกชกร  อัปมาเย       ครูโรเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
7. นางเลิศลักษณ์  ชื่นงาม       ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 

5. กิจกรรมการแข่งขันวงสตริง 
1. นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ       ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม     ประธานกรรมการ 
2. นายวีรพัฒน์  ในเรือน        ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม   กรรมการ 
3. นายประสิทธ์  ศรีพร        ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม   กรรมการ 
4. นายธวัชชัย  ดาวงษ์        ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
5. นายมานะ  ศิลาวรรณ       ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 

-/6.นายเดชา.......... 
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6. นายเดชา  แหวนวงษ์        ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์   กรรมการ 
7. นายพิสิษฐ์ ศรีกุล        ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการ 
8. นายไตรรงค์  แท่นประยุทธ์       ครูโรงเรียนดงรักวิทยา    กรรมการ 
9. นายคุนัณญู   พระเนตร       ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา   กรรมการ 
10. นายสาธิต  ขึงภูเขียว       ครูโรงเรียนหวายค าวิทยา    กรรมการ 
11. นายณรงฤทธิ์  ดาวงษ์       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
12. นายอาทิต  สร่ายหอม       ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
13. นายชวาลวุฒิ  พิศชาติ       ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
14. นายวิษณุกร  กัลยารัต       ครูโรงเรียนบกวิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 

6. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง,  ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา 
1. นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา    ประธานกรรมการ 
2. นายภาคิน  โนนสูง       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
3. นายปรีดา  ศิลาโชติ       ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
4. นางอุทัย  จันดาชาติ       ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
5. นายอลงกรณ์  นิลด า       ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
6. นายศิริศักดิ์  หีตจันทร์             ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง   กรรมการ 
7. นายเทพลักษ ์ โสดา       ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
8. นายชยกร  ผลรักษ์       ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
9. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์พิทักษ์     ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   กรรมการ 
10. นางสาวจิรานุตม์  ถินค าเชิด     ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา    กรรมการ 
11. นายวงกต  พูลมี       ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
12. นางสาวปุณณ์ยวี   วิริยโกศล         ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการและเลขานุการ 

7. กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์,,นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์,ร าวงมาตรฐาน,นาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์ 

1. นายสิทธ์  สุระโคตร      ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา    ประธานกรรมการ 
2. ดร.นภาจรี   ศรีจันทร ์     ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ    
3. นางนวลอนงค์  จัยสิน     ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
4. นายเดโช  ขนันดูล      ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม    กรรมการ 
5. นางสาวศิริวรรณ  จันทะวงษ์      ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
6. นางสาวศิริประภา  ษรจันทร์ศรี ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญ   กรรมการ 
7. นางนันทนา  นนท์ตา       ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา    กรรมการ 

-/นางสาวศิริประภา......... 
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8. นางบุษกร  พัดบุบผา       ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
9. นางวิไล  ชลุม       ครูโรงเรียนบ้านปราสาท    กรรมการ 
10. นายศุภชัย  บุญทาทอง      ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม   กรรมการ 
11. นางสาวธนาภรณ์  เวชกุลสันติ       ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
12. นางผกามาศ  ไขยสวาสดิ์        ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
13.  นางอรุณรัตน์  นุชใหม่      ครูโรงเรียนสายธารวิทยา    กรรมการ 
14. นายกฤษฏา  แย้มสะอาด      ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 
15. นางสาวดวงพร  สิทธิธรรม      ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
16. นายภณพงษ์  สังข์วัง       ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 

8. กิจกรรมการแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ และ โครงงานกลุ่มสาระศิลปะ 
8.1  คณะกรรมการอ านวยการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปะ 

1. นายสรศักดิ์  พลประเสริฐ    ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์    ประธานกรรมการ 
2. นายอดิศักดิ์  รัตนวัน      ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ภาคเจริญ      ผู้อ านวยการโรงเรียนบกวิทยาคม        กรรมการ 
4. นายเฉลิมชัย  พิศพงษ์      ผู้อ านวยการโรงเรียนกระดุมทองวิทยา       กรรมการ 
5. นายสิทธ์  สุระโคตร      ผู้อ านวยการโรงเรียนศิลาลาดวิทยา  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์      กรรมการ 
7. นายถาวร   บุญญ์ตา      ครูโรงเรียนราษีไศล    กรรมการ 
8. นางวิไลรัตน์  ทองลอย  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์   กรรมการ 
9. นางบุษกร พัดบุปผา  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ   กรรมการ 
10. นายฉลวย  งามแสง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการและเลขานุการ 

10.2 การประกวดโครงงานกลุ่มสาระศิลปะ 
1. นายฉลวย  งามแสง     รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง       ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลรัตน์  ทองลอย     ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์            กรรมการ 
3. นายรณชัย   ชัยสิทธิ์     ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
4. นายราเมศ  เขียวศรี       ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
5. นางบุษกร   พัดบุบผา     ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
6. นายเสรี  แก้วเขียวงาม     ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี   กรรมการ 
7. นางชิยา  พรมจันทร์     ครูโรงเรียนผักแพววิทยา     กรรมการและเลขานุการ 

-/คณะกรรมการ........... 


