คำสั่งสหวิทยำเขตชลบุรี ๑
ที่ ๑๑ / ๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
........................................................................
ด้วยสหวิทยำเขตชลบุรี ๑ ได้มอบหมำยให้โรงเรียนชลกันยำนุกูล ดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
ระดั บ สหวิ ท ยำเขตชลบุ รี ๑ ในวัน ที่ ๑6-18 พฤศจิ ก ำยน ๒๕60 เพื่ อ เข้ ำ ร่ว มกำรแข่ งขั น ทั ก ษะทำงวิ ช ำกำรในงำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ ๖7 ปีกำรศึกษำ 2561 ณ จังหวัดนครนำยกและปรำจี นบุรี
ระหว่ำงวันที่ 4 – 6 มกรำคม ๒๕61
เพื่อให้ กำรดำเนิ น งำนดังกล่ ำวบรรลุ ตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สหวิทยำเขตชลบุรี ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร ระดับสหวิทยำเขตชลบุรี ๑ ดังนี้
๑.
2.
3.
4.
5.

๑. คณะกรรมการอานวยการ
นำยอุทัย สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
ประธำนกรรมกำร
นำยพัลลภ เชวงชุติรัตน์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลกันยำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
นำงเกื้อกูล แสงพริ้ง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลกันยำนุกูล กรรมกำร
นำยชำญชัย ชำญชญำนนท์ รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลกันยำนุกูล กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำยสุรศักดิ์ รักษำสุข
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. วำงแผน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษำ และอำนวยควำมสะดวก ในกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
กำรแข่งขันให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. แก้ไขปัญหำและประสำนงำนต่ำง ๆ
๓. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนชลกันยานุกูล
๑. นำยพัลลภ
เชวงชุติรัตน์
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนรักษำกำรในตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลกันยำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุรศักดิ์
รักษำสุข
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรำ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๔. นำยสุทัศน์
ปริยงค์
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๕. นำยณรงค์
โคตรรมณี
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๖. นำงสำววำชรัตน์
เครือวัลย์
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๗. นำงสำวถมทอง
อดทน
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
8. นำงสำวอนุสรำ
สิงห์โต
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
9. นำยชัยวัฒน์
ชุ่มมงคล
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
10.นักกำรภำรโรงทุกคน
กรรมกำร
11.นำยวิชำญ
จินดำพงษ์
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถำนที่กำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ให้พร้อมสำหรับจัดกำรแข่งขันในวันที่ ๑6-18
พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕60
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน โต๊ะเก้ำอี้ สำหรับกรรมกำรตัดสิน และผู้เข้ำแข่งขันตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ดังนี้
- หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ ชั้นบน สำระนำฏศิลป์ จัดโปรเจคเตอร์สำหรับพรีเซนต์กำรแสดงนำฏศิลป์
สร้ำงสรรค์ พร้อมเครื่องขยำยเสียง
- หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ ชั้นล่ำง สำระ ดนตรีสำกล
- อำคำรเอนกประสงค์วิทยำกำร สำระ ดนตรีสำกล
- ห้องกมุทมำศนำรี สำระ ดนตรีไทย
- อำคำร 9 สำระทัศนศิลป์
๓. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ในกำรจัดห้องและสถำนที่จัดกำรแข่งขันตำมควำมเหมำะสม
๔. ตกแต่งสถำนที่กำรแข่งขัน ข้อควำมรำยกำรแข่งขัน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับกรรมกำรตัดสิน
ครู นักเรียนที่มำร่วมในกำรแข่งขัน
๕. บันทึกภำพกำรแข่งขันทุกสำระ และงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
๑. นำงสำวธีรนันท์ ชูเชิด
ครูโรงเรียนสำธิต “พิบูลย์บำเพ็ญ” ประธำนกรรมกำร
๒. นำยคุณำกร
ภู่ประจำ
ครูโรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรำ
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๒ การแข่งขันภาพระบายสี
๑. นำยวีระชัย
ปรำสำทศรี
ครูโรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวจตุพร บรรเทำ
ครูโรงเรียนแสนสุข
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอนุสรำ สิงห์โต
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๓ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
๑. นำงสำวศิริญำ ป้อมเสมำพิทักษ์ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพุทธิพงศ์ พงศ์ศำสตร์
ครูโรงเรียนบ้ำนบึง “มนูญวิทยำคำร” รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัยวัฒน์ ชุ่มมงคล
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๓.๔ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
๑. นำยเดชณรงค์ พักพำ
ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
๒. นำยพรเทพ
ตระกูลแสงศรี ครูโรงเรียนวุฒิวิทยำ 2
๓. นำงสำวถมทอง อดทน
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๕ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
๑. นำงสำวศรัญญำ บัวฝรั่ง
ครูโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวนิติพร เจริญแพทย์ ครูโรงเรียนบ้ำนสวน “จั่น อนุสรณ์”
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงอนุสรำ
สิงห์โต
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓

๓.๖ การแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น
๑. นำงสำวสลิลทิพย์ พลอยประดับ ครูโรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงปำณัท
แจ่มจำรัส
ครูโรงเรียนปรีชำนุศำสน์
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยชัยวัฒน์
ชุ่มมงคล
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑. นำยเกษม
ธรรมรังสี
๒. นำยศรัทธำ
สิงสถิต
๓. นำงสำวถมทอง อดทน

๓.๗ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยำ
ประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนสำมมุกคริสเตียนวิทยำ รองประธำนกรรมกำร
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๘ คณะกรรมการสารอง
๑. นำงสำวดวงกมล เครือทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” ประธำนกรรมกำร
๒. นงสำวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
ครูโรงเรียนสำธิต “พิบูลย์บำเพ็ญ”
กรรมกำร
๑. นำยนุกูล ศรีสุดใจ
๒. นำยอนันต์ บุบผัน
๓. นำยอดิศร สุขใส
๔. นำยเดชำธร ศรีสมัย

๓.๙ คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์
ครูโรงเรียนพนัสพิทยำคำร (ข้ำรำชกำรบำนำญ)
ครูโรงเรียนบำงละมุง(ข้ำรำชกำรบำนำญ)
ครูโรงเรียนอนุบำลชลบุรี(ข้ำรำชกำรบำนำญ)
เลขำชมรมเพำะช่ำงชลบุรี

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

๓.1๐ คณะกรรมการดาเนินงานประกวดนาฎศิลป์
๑. นำงศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงเสำวภำ ตันติตยำพงษ์
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงวำสนำ วิสำโรจน์
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร
๔. นำยชำตรี ถนอมวงษ์
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี กรรมกำร
๕. นำงสำวฐิติพร แก้วกมล
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “มนูญวิทยำคำร”
กรรมกำร
๖. นำวสำวเมษำศิลป์ เนื่องจำนงค์
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี กรรมกำร
๗. นำยวีระยุทธ์ หนูคง
ครู โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
กรรมกำร
8. นำงจิตเกษม ชื่นชม
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
9. นำยเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์
ครู โรงเรียนชลบุรี “สขุบท”
กรรมกำร
10. นำยจิรพันธ์ สง่ำวิทยำกุล
ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
11. นำงสำวอังคณำ ค้ำสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
12. นำงสำวชญำนิศำ แก้วคำเจริญ ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
13. นำงสำวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร
14. ว่ำที่ ร.ต.หญิงจิรำวดี เซำะไธสง ครู โรงเรียนแสนสุข
กรรมกำร
15. นำงสำวธนัญญำ สุภำศรี
ครู โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
กรรมกำร
16. นำงสำววรัญญำ จันทร์มี
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร
17. นำงสำวสขิลำ สิทธิศรี
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
18. นำงอภิชยำ พุทธอวยพรชัย
ครู โรงเรียนปรีชำนุศำสน์
กรรมกำร
19. นำยพงศ์ศักดิ์ คงมูล
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
20. นำยธีรยุทธ อัมรำกูล
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๔

๑. ผศ.พิมพ์นภัส ถมังรักษ์สัตว์
๒. รศ.สุภำวดี โพธิเวชกุล
๓. นำงศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
๔. นำงวำสนำ วิสำโรจน์
๕. นำงเสำวภำ ตันติตยำพงษ์

๓.๑1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดราวงมาตรฐาน
คณบดีคณะศิลปศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธำนกรรมกำร
ประธำนหลักสูตรศิลปศึกษำมหำบัณฑิต ฯ
รองประธำนกรรมกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร

๓.1๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบามาตรฐาน
๑. ผศ.พิมพ์นภัส ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธำนกรรมกำร
๒. รศ.สุภำวดี โพธิเวชกุล
ประธำนหลักสูตรศิลปศึกษำมหำบัณฑิต ฯ
รองประธำนกรรมกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
3. นำงสำวเมษำศิลป์ เนื่องจำนงค์
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
กรรมกำร
4. นำงอุษณีย์ รุ่งมโน
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง“อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
๕. นำยวีระยุทธ์ หนูคง
ครู โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
กรรมกำร
๓.1๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
๑. ผศ.พิมพ์นภัส ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธำนกรรมกำร
๒. รศ.สุภำวดี โพธิเวชกุล
ประธำนหลักสูตรศิลปศึกษำมหำบัณฑิต ฯ
รองประธำนกรรมกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
๓. นำงสำวเมษำศิลป์ เนื่องจำนงค์
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
กรรมกำร
๔. นำยวีระยุทธ์ หนูคง
ครู โรงเรียนอ่ำงศิลำพิทยำคม
กรรมกำร
๕. นำงสำวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร

๓. นำยชำตรี ถนอมวงษ์
๔. นำยพงศ์ศักดิ์ คงมูล
๕. นำยเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์

๓.1๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
คณบดีคณะศิลปศึกษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธำนกรรมกำร
ประธำนหลักสูตรศิลปศึกษำมหำบัณฑิต ฯ
รองประธำนกรรมกำร
คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลบุรี “สขุบท”
กรรมกำร

๑. นำยชำตรี ถนอมวงษ์
2. นำยพงศ์ศักดิ์ คงมูล
3. นำยเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์
4. นำยจิรพันธ์ สง่ำวิทยำกุล
5. นำยธีรยุทธ อัมรำกูล

๓.1๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลก
และการแสดงมายากล
ครู โรงเรียนจุฬำภรณรำชวิทยำลัย ชลบุรี ประธำนกรรมกำร
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลบุรี “สขุบท”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร

๑. ผศ.พิมพ์นภัส ถมังรักษ์สัตว์
๒. รศ.สุภำวดี โพธิเวชกุล

๕

๓.16 คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีไทย
๑. นำยไพบูลย์
ธีระสุนทรไท ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยนฤกูล
ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๑๒. นำยนทีธร
จุงเลียก
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
เลขนุกำร
๓.๑๗ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
๑. นำยวิโรจน์
สุภำลูน
อำจำรย์อำวุโสผู้เชี่ยวชำญ
กรรมกำร
ทำงด้ำนปี่พำทย์และเครื่องสำย
ศิลปินดีเด่นภำคตะวันออก
๒. นำยรณฤทธิ์ ไหมทอง
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนปี่พำทย์
กรรมกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓. นำยอนันท์สิทธิ์ กำรหนองใหญ่ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเครื่องสำย
กรรมกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
๔. นำงสำวรัชดำ ขัตติสะ
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเครื่องสำยไทย
กรรมกำร
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕. นำงสำวจันทรำ เนินนอก
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรขับร้องเพลงไทย
กรรมกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓.๑๘ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวงดนตรีไทย
๑. นำยวิโรจน์
สุภำลูน
อำจำรย์อำวุโสผู้เชี่ยวชำญ
กรรมกำร
ทำงด้ำนปี่พำทย์และเครื่องสำย
ศิลปินดีเด่นภำคตะวันออก
๒. นำยรณฤทธิ์ ไหมทอง
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนปี่พำทย์
กรรมกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓. นำยอนันท์สิทธิ์ กำรหนองใหญ่ ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเครื่องสำย
กรรมกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
๔. นำงสำวรัชดำ ขัตติสะ
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเครื่องสำยไทย
กรรมกำร
สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕. นำงสำวจันทรำ เนินนอก
ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรขับร้องเพลงไทย
กรรมกำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
๓.๑๙ คณะกรรมการดาเนินงานประกวดดนตรีสากล
๑. นำยปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงหัก(ประชำวิทยำคำร)ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงขอพรชนก ไชยวัณณ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๔. นำยประณต แสงไพบูลย์ ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยสกลธ์
ดอกลัดดำ
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
๖. นำยก้องศักดิ์ จีจู
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๗. นำยภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๘. นำยนิพนธ์
กล่ำกล่อมจิตร ครู โรงเรียนสำธิตพิบูลบำเพ็ญ
กรรมกำร
๙.นำยมีศักดิ์
ศิริรักษ์
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร

๖

๑๐.นำยณรงค์ศักดิ์ ปิยประภำพร
๑๑.นำยวิศว
พิมพำ
๑๒.นำยพรนิมิต นิยมทอง
๑๓.นำยอธิพัชร์
จิรัชญำสวัสดิ์
๑๔.นำยเอกนรินทร์ หมื่นโป
๑๕.นำยวัชรพล ปะวันนัง
๑๖.นำยธนวัฒน์
ทองจันทร์
๑๗.นำยสกนธ์
รอดใส
๑๘.นำยธนชำติ
แสงทอง
๑๙.นำงสำวรณำทิต สุดประเสริฐ
๒๐.นำงสำวดำรำพร โชคนที
๒๑.นำงสำวรุ่งฤดี หุ่นพวง
๒๒.นำยสุรศักดิ์ ดิษฐปำน
๒๓.นำยภูริพันธ์ ห่อประทุม

ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
ครู โรงเรียนแสนสุข
กรรมกำร
ครูโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรรมกำร
ครู โรงเรียนเมรี่อิมมำคุเลตคอนแวนต์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยำ
กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
ครู โรงเรียนวุฒิวิทยำ๒
กรรมกำร
ครู โรงเรียนสำมมุกคริสเตียน
กรรมกำร
ครู โรงเรียนปรีชำนุศำสตร์
กรรมกำร
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๓.๒๐ คณะกรรมการรับรายงานตัวและสรุปผลการประกวดดนตรีสากล
๑. นำยอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยมีศักดิ์
ศิริรักษ์
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมกำร
๓. นำงสำวรณำทิต สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนวุฒวิ ิทยำ๒
กรรมกำร
๔. นำยณรงค์ศักดิ์ ปิยประภำพร ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์”
กรรมกำร
๕. นำยวิศว
พิมพำ
ครู โรงเรียนแสนสุข
กรรมกำร
๖. นำยอธิพัชร์
จิรชั ญำสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเมรี่อิมมำคุเลตคอนแวนต์
กรรมกำร
๗.นำยเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครู โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยำ
กรรมกำร
๘.นำยวัชรพล
ปะวันนัง
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยำ
กรรมกำร
๙.นำยธนวัฒน์
ทองจันทร์
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์”
กรรมกำร
๑๐.นำยสกนธ์
รอดใส
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์”
กรรมกำร
๑๑.นำยนิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร ครู โรงเรียนสำธิตพิบูลบำเพ็ญ
กรรมกำร
๑๒.นำยพรนิมิต
นิยมทอง
ครู โรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรรมกำร
๑๓.นำยธนชำติ
แสงทอง
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๑๔.นำงสำวดำรำพร โชคนที
ครู โรงเรียนสำมมุกคริสเตียน
กรรมกำร
๑๕.นำงสำวรุ่งฤดี หุ่นพวง
ครู โรงเรียนปรีชำนุศำสตร์
กรรมกำร
๑๖.นำยสุรศักดิ์ ดิษฐปำน
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๗.นำยภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๓.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง/วงดนตรีลูกทุ่ง
๑. นำยปิยกฤษ
ยุทธไชยมิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงหัก(ประชำวิทยำคำร)ประธำนกรรมกำร
๒. นำยก้องศักดิ์
จีจู
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๓. นำยสกลธ์
ดอกลัดดำ
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
๔. นำงขอพรชนก
ไชยวัณณ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๕. นำยวัชรพล
ปะวันนัง
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยำ
กรรมกำร

๗

๖.นำงสำวรณำทิต สุดประเสริฐ

ครู โรงเรียนวุฒิวิทยำ๒

กรรมกำร

๓.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
๑. นำยปิยกฤษ
ยุทธไชยมิ่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงหัก(ประชำวิทยำคำร)ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสกลธ์
ดอกลัดดำ ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
๓. นำยก้องศักดิ์
จีจู
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๔. นำยมีศักดิ์
ศิริรักษ์
ครู โรงเรียนบ้ำนสวน(จัน่ อนุสรณ์)
กรรมกำร
๕. นำยภูริพันธ์
ห่อประทุม ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๖.นำงสำวรณำทิต สุดประเสริฐ ครู โรงเรียนวุฒิวิทยำ๒
กรรมกำร
๓.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
๑. นำยปิยกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงหัก(ประชำวิทยำคำร)ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสกลธ์
ดอกลัดดำ
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
๓. นำยก้องศักดิ์ จีจู
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๔. นำยวิศว
พิมพำ
ครู โรงเรียนแสนสุข
กรรมกำร
๕. นำยภูริพันธ์
ห่อประทุม ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๖.นำงสำวรณำทิต สุดประเสริฐ
ครู โรงเรียนวุฒิวิทยำ๒
กรรมกำร
๓.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงสากล
๑. นำยจรัส
วงศ์ชนะ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำนกรรมกำร
๒.นำยประณต
แสงไพบูลย์ ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงขอพรชนก
ไชยวัณณ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๔. นำยณรงค์ศักดิ์
ปิยประภำพร ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
๕. นำยเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครู โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำยธนชำติ
แสงทอง
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๓.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๑. นำยจรัส
วงศ์ชนะ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประณต
แสงไพบูลย์ ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำงขอพรชนก
ไชยวัณณ์
ข้ำรำชกำรบำนำญ
กรรมกำร
๔. นำยณรงค์ศักดิ์
ปิยประภำพร ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
๕. นำยเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครู โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยำ
กรรมกำร
๖. นำยธนชำติ
แสงทอง
ครู โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมกำร
๓.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม ( Wind Ensemble)
๑. นำยอำนวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยประณต
แสงไพบูลย์
ครู โรงเรียนประภัสสรวิทยำ
กรรมกำร
๓. นำยภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร
๔. นำยวัชรพล
ปะวันนัง
ครู โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยำ
กรรมกำร
๕. นำยสกนธ์
รอดใส
ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร

๘

๑. นำยปิยะกฤษ
๒. นำยสกลธ์
๓. นำยณรงค์ศักดิ์
๔. นำยนิพนธ์
๕. นำยภูริพันธ์

๓.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับขานประสานเสียง
ยุทธไชยมิ่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงหัก(ประชำวิทยำคำร)ประธำนกรรมกำร
ดอกลัดดำ
ครู โรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
กรรมกำร
ปิยประภำพร ครู โรงเรียนบ้ำนบึง “อุตสำหกรรมนุเครำะห์” กรรมกำร
กล่ำกล่อมจิตร ครู โรงเรียนสำธิตพิบูลบำเพ็ญ
กรรมกำร
ห่อประทุม
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
กรรมกำร

หน้าที่ ๑. ให้คณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยดำเนินกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ด้วยควำมยุติธรรม และให้เสร็จเรียบร้อยตำมเวลำที่กำหนด
2. สรุปผลกำรแข่งขันส่งให้แก่คณะกรรมกำรดำเนินงำน เพื่อดำเนินกำรต่อไป
3. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑. นำงเกื้อกูล แสงพริ้ง
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๒. นำงวิจิตรำ รักษำสุข
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
๓. นำงนิภำ คำถวำย
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
4. นำงทิพย์นภำพร ทรัพย์เจริญ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
๔. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ใจวงศ์ผำบ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
๕. นำงสำวรจนำ สะตะ
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอำหำรกลำงวัน และอำหำรว่ำง สำหรับกรรมกำรดำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน กรรมกำรตัดสิน
ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะในวันที่ 1๖-๑๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ประสำนงำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เพื่อทรำบจำนวนในกิจกรรมต่ำง ๆ
๓. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นำยสุทัศน์
ปริยงค์
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๒. นำงสำววำชรัตน์ สอนเครือ
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๓. นำงสำวนิชำภัทร อมรพันธุ์
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
4. นำงสำวธัญวรัตน์ เสงีย่ มรัตน์
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
5. นำยสุวัฒน์
แสงภู่
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

หน้าที่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียง อุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมสถำนที่แข่งขันที่กำหนดให้พร้อมในกำรใช้งำน
๒. บันทึกภำพนิ่ง และภำพเคลื่อนไหวตำมสถำนที่แข่งขันต่ำง ๆ
๓. ประสำนกับกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง และเครื่องอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
๔. งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

๙

๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นำยสุรศักดิ์
รักษำสุข
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๒. นำงสำวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรำ
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๓. นำงสำวถมทอง
อดทน
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๔. นำงสำวอนุสรำ
สิงห์โต
ครูโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๕. นำยชัยวัฒน์
ชุ่มมงคล
ครู โรงเรียนชลกันยำนุกูล
หน้าที่ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ดำเนินกำรประเมินผลควำมพึงพอใจกำรจัดกำรแข่งขัน
สรุปผลกำรแข่งขันเสนอต่อประธำนสหวิทยำเขตชลบุรี ๑
ส่งรำยชื่อตัวแทนกำรแข่งขันระดับสหวิทยำเขต เสนอสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๘
สรุปรูปเล่มส่งผู้อำนวยกำรโรงเรียน ภำยใน ๒ สัปดำห์ จำนวน ๒ เล่ม
งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่ำง
เต็มควำมสำมำรถ ให้เกิดควำมเรียบร้อยและยุติธรรม เกิดผลดีแก่รำชกำรสืบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยอุทัย สิงห์โตทอง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนชลรำษฎรอำรุง
ประธำนสหวิทยำเขต ชลบุรี ๑

