บัญชีแนบท้าย คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่ 618/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
………..………………..
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จะดาเนินโครงการประกวดแข่งขัน
ทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ รวมทั้ง การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 13 – 17 ตุลาคม
2557 โดยใช้ สถานที่ ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บารุง โรงเรียนอนุบาล
ศรีประชานุกูล และโรงเรียนขุขันธ์วิทยา
เพื่อให้การประกวดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมท้องถิ่น
1. นายชินพงศ์ พิมพ์จันทร์
2. นายสุนทร กุมรีจิตร
3. นายวสันต์ นามวงศ์
4. นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
5. นายเผด็จ ศรีเมือง
6. นายสวัสดิ์ ใจโชติ
7. นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์
8. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
9. นางสาวอนงศิริ ระหาร
10. นายคัมภีรพจน์ สายเพ็ชร
11. นางธัญญาพร ขุมมิน

สาระดนตรี
ผอ.ร.ร.บ้านบึงกระโพธิ์
ผอ.ร.ร.บ้านโสน
ผอ.ร.ร.บ้านแขว
ผอ.ร.ร.บ้านพนมชัย
รอง ผอ.ร.ร.บ้านสาโรงตาเจ็น
ครู ร.ร.เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
ครู ร.ร.บ้านศาลา
ครู ร.ร.บ้านปรือใหญ่
ครู ร.ร.บ้านโคกสูง
ศึกษานิเทศก์
ครู ร.บ้านบัลลังก์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม ให้คาแนะนาปรึกษา แก้ปัญหา ในระหว่างการแข่งขัน
2. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรมท้องถิ่น
สาระดนตรี
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
1. นายทัตพล สิงหชาติ
ผอ.โรงเรียนวนาสวรรค์
ประธานกรรมการ
2. นายวิสาขะ บุญสาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองอารี
กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านไทร
กรรมการ
4. นายสุรวิทย์ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านไทร
กรรมการ
5. นางอัญชลี นามวงค์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันวงดนตรีไทย
2.1 ระนาดเอก/ระนาดทุ้ม/ฆ้องวงใหญ่/ฆ้องวงเล็ก/ซอด้วง/ซออู้/จะเข้/ขิม 7 หย่อง/ขลุ่ยเพียงออ/ขับ
ร้องเพลงไทย/ ป. 1-6 และ ม.1-3 ประเภทเดี่ยว
1. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
กรรมการ
2. นายชาญชัย สอนศิลป์พงศ์ ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
กรรมการ
3. นายสนธยา ดอกประโคน
ครู โรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
4. นายยิ่งศักดิ์ พลภักดี
ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
กรรมการ
5. นางธนียา วิเชียร
ครู โรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
2.2 วงเครื่องสายวงเล็ก/วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว/วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่/
วงอังกะลุง ป. 1-6, ม.1-3
1. นายสวัสดิ์ ใจโชติ
ครู โรงเรียนเคียงศิริ บ้านโพธิ์ทอง
ประธานกรรมก
2. นางกนกมณี ศรีปัตเนตร
ครู โรงเรียนบ้านเค็ง
กรรมการ
3. น.ส.ธาริณี มั่นคง
ครู โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา
กรรมการ
4. นายสุรวิทย์ พลศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านไทร
กรรมการ
5. นางจินตนา งามวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านสะอาง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กิจกรรมท้องถิ่น
1.3 โปงลาง/โหวด/พิณ/แคน ป. 1–6 และ ม.1–6 ประเภทบุคคล
1. นายอาภรณ์ แก่นสาร์ รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
ประธานกรรมการ
2.. นายบุญมา เสนคะ
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการ
3. นางอรอุมา พลอยไทย
ครู โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ เกษแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านปะอุง
กรรมการ
5. นางชัญญาพร ขุมมิน
ครู โรงเรียนบ้านบัลลังก์
กรรมกรและเลขานุการ
1.4 วงดนตรีโปงลาง ทีม ป. 1–6 และ ม.1–6 ประเภททีม ไม่เกิน 30 คน
1. นายวสันต์ นามวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านแขว
ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ กองสุข
ครู โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์
กรรมการ
3. นายอรรคพล จารุแพทย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง
กรรมการ
4. นายสุรชัย สิงหอาจ
ครู โรงเรียนบ้านโป่ง
กรรมการ
5. นายสัจจา สว่างภพ
ครู โรงเรียนบ้านตาสุด
กรรมการแลเลขานุการ
กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 , ม.1-3 บุคคลแยก ชาย – หญิง
1. นายชินพงษ์ พิมพ์จันทร์
ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์
ประธานกรรมการ
2. นางสุจีย์ พลภักดี
ครูโรงเรียนบ้านตรางสวาย
รองประธานกรรมการ
3. นายจานง ศรีกะชา
ครู โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
กรรมการ
4. นางวัชรี มีลาภ
ครู โรงเรียนบ้านโพนปลัด
กรรมการ
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5. นายชม จุดาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านแทรง
กรรมการ
6. นางปิยะฉัตร ผ่านพินิจ
ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
กรรมการ
7. นายไกรสุเนตร์ ชินนาค
ครู โรงเรียนบ้านชาแระกลาง
กรรมการ
8. นางทองริด แสนทวีสุข
ครู โรงเรียนบ้านอาวอย
กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวนิชาภา รัตนพันธ
ครู โรงเรียนบ้านใจดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ป.1-6 , ม.1-3 บุคคลแยก ชาย – หญิง
1. นายวิสอย โยธะกา
ครู โรงเรียนบ้านปรือคัน
ประธานกรรมการ
2. นายอุดมทรัพย์ บุญคง
ครู โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
รองประธานกรรมการ
3. นางยศณีย์ ดีสุทธิ
ครู โรงเรียนบ้านโพงกอก
กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เสถียรสิริวิวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านทานบ
กรรมการ
5. นางยุบล วงศ์ยะลา
ครูโรงเรียนบ้านกันจาน
กรรมการ
6. นายดิษฐ์ ทรงศรี
ครู โรงเรียนบ้านโสน
กรรมการ
7. นางอรทัย ดวงธนู
ครู โรงเรียนบ้านสวาย
8 .นายนุรักษ์ สิงห์ศิลป์
ครู โรงเรียนบ้านศาลา (ปรางค์ก)ู่
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ป.1-6 , ม.1-3 บุคคลแยก ชาย – หญิง
1. นางไพรวรรณ พรมประดิษฐ. ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร
ประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สุวรรณ์
ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รองประธานกรรมการ
3. นายพลังภณ ก้านเกตุ
ครู โรงเรียนบ้านละลม
กรรมการ
4. นายสุนทร ประมวล
ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
กรรมการ
5. นายวิสาขะ บุญสาลี
ครู โรงเรียนหนองอารีพิทยา
กรรมการ
6. นางสาววิมลรัตน์ สารบุตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองเพดาน
กรรมการ
7. นายอิทธิฤทธิ์ โสภา
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
กรรมการ
8. นางนภารัตน์ พลศักดิ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ป.1-6 , ม.1-3 บุคคลแยก ชาย – หญิง
1. นางสาวิณี พิมพ์จันทร์
ผอ.โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง
ประธานกรรมการ
2. นางสารวย มุขขันธ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองระเยียว
รองประธานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ โคษา
ครู โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา
กรรมการ
4. นายจารึก วงศ์ชัยภูมิ
ครู โรงเรียนบ้านตาเม็ง
กรรมการ
5. นายสนธยา ดอกประโคน
ครู โรงเรียนจะกงวิทยา
กรรมการ
6. นายชาญชัย สอนศิลป์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแซรสะโบว
กรรมการ
7. นางประสิทธิ์ศรี พิมพ์ระลึก ครูโรงเรียนบ้านกันจาน
กรรมการและเลขานุการ
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กิจกรรมที่ 7 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.4-6 , ม.1-3 ทีมไม่เกิน 40 คน
1. นายไพฑูรย์ ผ่านพินิจ
ผอ.โรงเรียนบ้านพนมชัย
ประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ สุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านกันทรารมย์
รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นามพันธ์
ครู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
กรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ โสภา
ครู โรงเรียนบ้านตะเคียนราม
กรรมการ
5. นายจีรศักดิ์ ธนเกียรติไพศาล ครู โรงเรียนบ้านตาอุด
กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ รอดสม
ครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
กรรมการ
7. นางกนกพรรณ สอนพูด
ครู โรงเรียนบ้านใจดี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการตัดสินทุก ๆ กิจกรรมมีหน้าที่
1. ดาเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระหว่างวันที่ 13 – 17 ตุลาคม 2557
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป
2. ดาเนินการตัดสินการแข่งขันให้เกิดความยุติธรรม มุ่งที่ความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการแข่งขันให้คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

