๘) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) รวมทั้งหมด ๔๘ กิจกรรม
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สพม.
1 อาจารย์ ดร.ศิลปชัย เจริญ
อาจารย์
ม.ราชภัฎอุดรธานี
2 ผศ.ดร.อัศนีย์ เปลี่ยนศรี
อาจารย์
ม.ธรรมศาสตร์
ม.ราชภัฎอุดรธานี
3 อาจารย์ณาฏญา คันธาวัฌน์
อาจารย์
4 นางสาวเนื้อทราย ทองสุก
ครู โรงเรียนมารีย์วทิ ยา
สพม. ๓๑
5 อาจารย์พัน พงษ์ผล
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
เอกชน
6 อาจารย์ณัชกฤษฏฌาน์ แก้วละเอียด
ครู โรงเรียนรุ่งอรุณ
7 อาจารย์มิตต ทรัพย์ผุด
อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
ม.อุบลราชธานี
8 นายจักรพงษ์ สมพร
สถาบันวิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
9 อาจารย์นตทนันทิ เจริญ
อาจารย์
ม.ราชภัฎอุดรธานี
10 ดร.ระพีพันธ์ศริสัมพันธ์
อาจารย์
ม.ราชภัฎมหาสารคาม
คีตรักษ์การดนตรี
11 อาจารย์ธรรมภณ จงรัมย์
โรงเรียนคีตรักษ์การดนตรี
12 นายฐานิสร์พรรณรายน์
ครู โรงเรียนจันทราวาส
สพม. ๑๐
13 อาจารย์ธนิตอัศวไพฑูรย์
อาจารย์ สานักศิลปวัฒนธรรม
ม.ศรีปทุม
14 อาจารย์ชัชวาล สนิทสันเทียะ
อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
15 อาจารย์วชิรวิทช์ วงษ์ชารี
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
สพม. ๒๕
16 อาจารย์สันติ วิลัยสูงเนิน
อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
สพม. ๒๕
17 อาจารย์มานิต ชาวงช์
ครู โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาคม
18 ร้อยตารวจเอกนิมิตโอสถเจริญ
กองสวัสดิการสานักงานกาลังพล
สนง.ตารวจแห่งชาติ
19 นายเศวต รัตนเจริญมิตร
ครู โรงเรียนราชวินิต
สพม. เขต 2
20 นางพจณิชา ฤกษ์สมุทร
ครู สาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันวิจัยพัฒนา
21 อาจารย์สุดาพิมพ์ จงรัมย์
ครู โรงเรียนแย้มจาดวิชชานุสรณ์
สพม. ๒
22 อาจารย์นิธิ ศรีสว่าง
ครู โรงเรียนสตรีวทิ ยา
สพม. ๒
23 นายนิรุติ์ หนักเพ็ชร
ครู โรงเรียนนครนายกพิทยาคม
สพม. ๗
ผชช.
24 นายมนูเทพ กนกศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย
25 อาจารย์สุรภี จัน่ สุวรรณ
อาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ม.มหิดล

โรงแรม

วันที่

S1

วันที่ 5-7

S1

วันที่ 5-7

S1

วันที่ 5-7

S1

วันที่ 5-7

S1

วันที่ 5-7

Ma Maison 5

วันที่ 5-7

Ma Maison 6

วันที่ 5-7

Ma Maison 7

วันที่ 5-7

Chill D 1

วันที่ 5-6

Chill D 2

วันที่ 5-6

Chill D 3

วันที่ 5-6

Chill D 4

วันที่ 5-6

Bric box 1
Bric box 1

วันที่ 5-6
วันที่ 5-6

ดนตรี
ดนตรี
ดนตรี

ดนตรี

2 คืน

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ผศ.วรพจน์มานะสมปอง
อาจารย์เศรษฐ์ บุญข่าย
นายเทวสิทธิว์ งศ์วรวิโรจน์
นายนิกรจันทะสาร
นายนิรันตร์ศรีวรรณะ
นายมนต์ชัย ใสกระจ่าง
นายอุทัยไชยธงรัตน์
นายจีรวัฒน์ ดีสูงเนิน
นายพีระยุทธ หาญชนะ
ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์
นางสาวลักขณา ไชยเทพ
นายทรงพล สายแวว
นายนิกร จันทะสาร
นางพิสดารัตนโกสุมภ์
นายกมล เหล่าคา
นายอธิการสุขศรี
อาจารย์สวิตทับทิมศรี

อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครู โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ครู โรงเรียนจันทรเบกษาอนุสรณ์
ครู โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา
ครูโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ครู โรงเรียนประทุมรัตน์พิทยาคม
ครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อาจารย์
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ครู โรงเรียนกุดดินจีพ่ ิทยาคม
ครู โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ครู โรงเรียนทรายทองวิทยา
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ครู โรงเรียนพยัคภูมิพิสัยวิทยาคาร
อาจารย์

ม.ราชภัฎนครราชสีมา
สพม. ๒๘
สพม. ๒๕
สพม. ๒๘
สพม. ๒๗
สพม. ๒๘
สพม. ๒๗
สพม. ๒๗
สพม. ๒๓
ม.ลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพม.๒๕
สพม.๑๙
สพม.๓๑
สพม.๒๘
สพม. ๒๗
สพม. ๒๕
สพม. ๒๖
กรมส่งสริมวัฒนธรรม

Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1
Bric box 1

วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6
วันที่ 5-6

อัลวาเรส 1

วันที่ 5-6

อัลวาเรส 2

วันที่ 5-6

Chill D 8

วันที่ 5

Bric box
Bric box
Bric box
Bric box

วันที่ 5
วันที่ 6
วันที่ 7
วันที่ 7

