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คณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์และการประกวดสื่อครู 

1. นายพันธุ์ศักดิ์  ทรงกลด  ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายกู้เกียรติ  เลขาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมศักดิ์ มะเส  ผู้อ านวยการโรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
4. นายศึก ลูกอินทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์  กรรมการ 
5. นายสนใจ  พละศักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการ  
6. นายสุพจน์  ด าริห์  ผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนเปือยนาสูง       กรรมการ 
8. นางรุจนี  พันธ์ศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวิทยา  กรรมการ  
9. นางณัฏฐ์ธนัน  บัวงาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
10. นายอุดม  ยกพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ กรรมการ  
11. ว่าที่ พ.ต.พิศาล  วรจักร์ ผู้อ านวยการ ร.ร.หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
12. นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
13. นายสุรศักดิ์  ภาผล  รองผู้อ านวยการ ร.ร.หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 

1. นายกู้เกียรติ เลขาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายกิจชัย ชิณโคตร  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพงค์  ไชยะพล  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 
4. นางสาวพิมณัฐชา อุไร  บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาวณพิชญา ประกอบสี บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวหยาดฟ้า นิกุล  บุคลากรสนับสนุนการสอนโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
7. นางณัฏฐ์ธนัน  บัวงาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการและเลขานุการ 

1. การประกวดโครงงาน 
1. นายอุดม  ยกพล  รองผู้อ านวยการโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ต. วิสันต์ชัย  เทดสาน ครูโรงเรียนสายธารวิทยา     กรรมการ 
3. นายกฤตชัย  แป้นโสม  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
4. นายมรกต  บุรกรณ์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
5. นายไพโรจน์  อุดมลักษ์  ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
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6. นางทิพย์สุดา  ไกรเกตุ   ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
7. นางยุพา  ไชยชนะ  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
8. นายศศิพณ  สมจันทร์  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    กรรมการ 
9. นายสมพงค์   ไชยะพล  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 
10. นางสาวอริญชยา  ยกพล ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา     กรรมการ 
11. นายสุพจน์    พันธ์แก่น ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
12. นางสาวจันทร์ทิพย์  จันทรม ครูโรงเรียนสายธารวิทยา     กรรมการ 
13. นายธีรวัฒน์  ศรีเมือง  ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ 
1. นางณัฏฐ์ธนัน  บัวงาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นายสมภพ   โคตรพันธ์  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
3. นายเรืองชัย  พิมพ์ศรี  ครูโรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา    กรรมการ 
4. นางสาวสมใจ  บุทธิจักร ครูโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา     กรรมการ 
5. นายฝันไชย    คณิตศิลป์ ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา   กรรมการ 
6. นายอาจหาญ  วิริยโกศล ครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา    กรรมการ 
7. นายวิษณุ    สอาดศรี  ครูโรงเรียนแวงแก้ววิทยา     กรรมการ 
8. นายเรืองยศ  สุภาว์  ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
9. นายเสฏฐศิลป์  วงษ์นิล  ครูโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา    กรรมการ 
10. นายสมเกษ  สะเทิงรัมย์ ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา    กรรมการ 
11. นายวรายุทธ  พิมพายับ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา     กรรมการ 
12. นางสุภาพร  ขจรประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยา     กรรมการ 
13. นางสาวณิชากร   เทศกูล ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
14. นายอลงกรณ์  บุญเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
15. นางสาวจตุพร  สิงห์อาจ ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ 
16. นางณัทศมน  ชมภูวงค์ ครูโรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
 

3. การแข่งขันเดาะตะกร้อ 
1. นายสุรศักดิ์   ภาผล  รองผู้อ านวยการ ร.ร. หนองทุ่มศรีส าราญวิทยา ประธานกรรมการ 
2. นายพลายุทธ  ธรรมบุตร ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
3. นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจ้ง ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
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4. นายเดชศักดิ์ดา  ดวงจิตต์ ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์    กรรมการ 
5. นายชาติเก่ง  ทองเกลียว ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
6. นายขจร   ทอนศรี  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม    กรรมการ 
7. นายศักดิ์ชัย   ตาวันดี  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม    กรรมการ 
8. นายกริช  ทรงกรด  ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
9. นายสมศักดิ์  พิมพ์นนท์   ครูโรงเรียนศรีแก้ววิทยา     กรรมการ 
10. นายศุภเวช   ศรปัญญา ครูโรงเรียนบ้านปราสาท     กรรมการ 
11. นายสุกัณฑ์  เรืองศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
12. นายประหยัด  พลขีดขีน ครูโรงเรียนด่านอุดมศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

4. การแข่งขันเดาะฟุตบอล 

1. นายพสิษฐ์    ค าเพราะ  ครูโรงเรียนราษีไศล    ประธานกรรมการ 
2. นายธนากร  วงษ์ชัย  ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา     กรรมการ 
3. นายประวิทย์  ศิลาค า  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
4. นายภาคิน  ยุวจิตรากูล  ครูโรงเรียนหนองถ่มวิทยา     กรรมการ 
5. นายกิจชัย  ชิณโคตร  ครูโรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม    กรรมการ 
6. นายจักรกฤษณ์  มหาโภชน์ ครูโรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา   กรรมการ 
7. นายณัฐพงค์  บุญเกษม  ครูโรงเรียนโนนปูนวิทยาคม    กรรมการ 
8. สิบเอกภูวนาถ  รักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา     กรรมการ 
9. นายภาสกร  แสงโพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
10. นายสุทธิพงค์   เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนบ้านปราสาท     กรรมการ 
11. นายยุทธพงษ์   สุไชยชิต ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี    กรรมการ 
12. นายสมบูรณ์  ศิริโชติ ครูโรงเรียนบ้านเพียนาม     กรรมการ 
13. นายอนุพงค์  จิตรพิมาย ครูโรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา    กรรมการ 
14. นายสถิตย์  ศรีหะจันทร์  ครโูรงเรียนราษีไศล      กรรมการและเลขานุการ 

5. การแข่งขันอันเดอร์วอลเลย์บอล 

1. นายธาดาวัฒน์  สีตะวัน ครูโรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์   ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ  เจริญศิริ  ครูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม    กรรมการ 
3. นายอดิศักดิ์  พรมมาสุข ครูโรงเรียนบกวิทยาคม     กรรมการ 
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4. นายสมรักษ์   อุปพงษ์  ครูโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา    กรรมการ 
5. นายโอฬาณ    พลพงษ์  ครูโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม    กรรมการ 
6. นายพยุงศักดิ์    ทองวิจิตร ครูโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม    กรรมการ 
7. นายประพันธ์   จุรันชัย  ครูโรงเรียนกุญชรศิรวิทย์     กรรมการ 
8. นายบุณยากร   แก่นจักร ครูโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการ 
9. นายวิรัตน์    ศรีโพนทอง ครูโรงเรียนสายธารวิทยา     กรรมการ 
10. นายพิฆเนศ   วัจนามัย ครโูรงเรียนหวายค าวิทยา     กรรมการ 
11. นายอภิชาต  โถทอง ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ 
12. นายครรชิต   คงแสนค า   ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
13. นายเกริกเกียรติ  เอาทวีรัชต์ ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
14. นายอาทิตย์  หาญชนะ ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     กรรมการและเลขานุการ 
 

6. การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Dancercise  

1. นางรุจนี พันธ์ศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนดงรักวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นายสมศักดิ์  มีกรูด  ครูโรงเรียนราษีไศล     กรรมการ 
3. นางสาวรุ่งลาวรรณ์  ครองยุติ ครูโรงเรียนผักแพววิทยา     กรรมการ 
4. นายบรรจบ  ล าดวน  ครูโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม    กรรมการ 
5. นายพิทยา  เพ็ชรรัตน์  ครูโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์    กรรมการ 
6. นายสุผล  บุญยัง  ครูโรงเรียนศิลาลาดวิทยา     กรรมการ 
7. นายสุรเด่น  แพงมาก  ครูโรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์    กรรมการ 
8. นายสุรัตน์   มุกดาดี  ครูโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม    กรรมการ 
9. นายวิรัตน์   นครราช  ครูโรงเรียนดงรักวิทยา     กรรมการ 
10.นายชัชวาล  ภูดอนตอง ครูโรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ    กรรมการ 
11. นายอภิลักษณ์  ศรีภา  ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง    กรรมการ 
12. นางสุนิสา   ใจใหญ่  ครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

-/คณะกรรมการ................ 


