กาหนดการแข่งขัน สาระ ทัศนศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วันแข่งขัน 16 พ.ย. 2560
เวลา 08.00 - 08.30 น. รายงานตัว หน้าตึกศิลป์ อาคาร 9 พร้อมกันทุกรายการ
เวลา 09.00 – 12.00 น.เริ่มทาการแข่งขัน
1.รวมศิลป์สร้างสรรค์
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
อาคาร 7
ม.ต้น หัวข้อ “เทคโนโลยีกับสังคมไทย”
1. นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
ห้อง 721
ม.ปลาย หัวข้อ “THAILAN 4.0”
2. นายคุณากร
ภู่ประจา
2.วาดภาพระบายสี
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ตึกศิลป์ อาคาร 9 ม.ต้น หัวข้อ “ในหลวงรัชการที่ 10”
1. นายวีระชัย
ปราสาทศรี
ห้อง 931
ม.ปลาย หัวข้อ “สีสันแห่งจินตนาการ”
2. นางสาวจตุพร บรรเทา
3.เขียนภาพไทยประเพณี
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ตึกศิลป์ อาคาร 9 ม.ต้น หัวข้อ “ท้องถิ่นของเรา” (ชลบุรี)
1. นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์
ห้อง 921
ม.ปลาย หัวข้อ “ประเพณีไทย”
2. นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์
4.เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
อาคาร 7
ม.ต้น หัวข้อ “การละเล่นไทย”
1. นายเดชณรงค์ พักพา
ห้อง 713
ม.ปลาย หัวข้อ “วิถีไทย”
2. นายพรเทพ
ตระกูลแสงศรี
5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
อาคาร 7
ม.ต้น หัวข้อ “ท่องเที่ยวไทย”
1. นางสาวศรัญญา บัวฝรั่ง
ห้อง 711
2. นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
6.วาดภาพลายเส้น
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
อาคาร 7
ม.ต้น หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างชาติ”
1. นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ
ห้อง 725
ม.ปลาย หัวข้อ “THAILAND 4.0”
2. นางปาณัท
แจ่มจารัส
7.ประติมากรรม
สถานที่แข่งขัน
หัวข้อในการแข่งขัน
คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
ม.ต้น หัวข้อ “สัตว์ป่าของไทย”
หน้าตึกศิลป์
1. นายเกษม
ธรรมรังสี
ม.ปลาย หัวข้อ “โครงการในพระราชดาริ รัชกาลที่ 9” 2. นายศรัทธา
อาคาร 9
สิงสถิต

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

หมายเหตุ
เวลา
09.00–12.00 น.

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระ ดนตรีสากล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้นล่าง) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี/เวลา

รายการแข่งขัน

ลำดับที่ ๑
วันที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ - การประกวดขับร้องเพลงสากล
เวลา ๐๘.๓๐น.
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
รายงานตัว
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เริ่มแข่งขัน
ลำดับที่ ๒
- การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายจรัส วงศ์ชนะ
๒. นายประณต แสงไพบูลย์
๓. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
๔. นายสุรศักดิ์ ดิษฐปาน
๕. นายณรงค์ศักดิ์ ปิยประภากร
๖. นายเอกนรินทร์ หมื่นโป
๗.นายธนชาติ แสงทอง
๘.นางสาวดาราพร โชคนที
๙.นางสาวรุ่งฤดี หุ่นพวง

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระ ดนตรีสากล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี/เวลา

รายการแข่งขัน

ลำดับที่ ๑
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐ - การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
รายงานตัว
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เริ่มแข่งขัน
ลำดับที่ ๒
- การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
๒. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
๓. นายวิศว
พิมพา
๔. นายภูริพันธ์ ห่อประทุม
๕. นายวัชระพล ปะวันนัง
๖. นายก้องศักดิ์
จีจู
๗. นายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
๘.นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ
๙.นายธนวัฒน์
ทองจันทร์
๑๐.นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม

ลำดับที่ ๓ (ถ้ามี)
- การประกวดนักเรียนประเภทความพิการ

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระ ดนตรีสากล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี/เวลา
วันที่ ๑๗ พ.ย.๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น.
รายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เริ่มแข่งขัน

รายการแข่งขัน
ลำดับที่ ๑
- การประกวดขับขานประสานเสียง
ระดับ ม.๑- ม.๓
ระดับ ม.๔–ม.๖
ลำดับที่ ๒
- การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม ( Wind Ensemble)
ระดับ ม.๑- ม.๓
ระดับ ม.๔–ม.๖
ลำดับที่๓
- การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข ม.๑–ม.๖
ประเภททีม ก ม.๑–ม.๖
ลำดับที่ ๔
- การประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับ ม.๑- ม.๓
ระดับ ม.๔–ม.๖

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายปิยะกฤษ
๒. นายอานวยศิลป์
๓. นายประณต
๔. นางขอพรชนก

ไชยมิ่ง
กลิ่นหอม
แสงไพบูลย์
ไชยวัณณ์

๕. นายก้องศักดิ์
จีจู
๖. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
๗. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
๘. นายวัชระพล ปะวันนัง
๙. นายสกลธ์
รอดใส
๑๐. นายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
๑๑.นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ

หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินการประกวดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระดนตรีไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมอาคาร 8 (ชั้น ๑) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี

รายการแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน

17 พ.ย. 2560
08.00 - 08.30 น.

รายงานตัวดนตรีไทยทุกประเภท

๑. นายวิโรจน์ สุภาลูน
๒. นายรณฤทธิ์

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ไหมทอง

เริ่มการแข่งขันประเภทเดี่ยวดนตรีไทย ๓. นายอนันท์สิทธิ์ การหนอง
๔. นางสาวรัชดา ขัตติสะ
เริ่มการแข่งขันวงดนตรีไทย
๕. นางสาวจันทรา เนินนอก

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระนาฎศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้น ๒) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี
16 พ.ย. 2560
08.00 - 08.30 น.
09.00 - 10.30 น.

09.00 - 09.30 น.
11.00 – 12.00 น.

12.30 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.

13.00 - 13.30 น.
14.30 - 16.30 น.

รายการแข่งขัน
รายงานตัว
ราวงมาตรฐาน ม.ต้น/ม.ปลาย
เริ่มการแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล
3. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
4. นางวาสนา วิสาโรจน์
5. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์

รายงานตัว
ระบามาตรฐาน ม.ต้น/ม.ปลาย
เริ่มการแข่งขัน

1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
4. นางอุษณีย์ รุ่งมโน
5. นายวีระยุทธ์ หนูคง

รายงานตัว
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
เริ่มการแข่งขัน

1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
4. นายวีระยุทธ์ หนูคง
5. นางสาวศิริจันทร์ โพธิ์ทอง

หมายเหตุ

รายงานตัว
1. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น/ม.ปลาย 2. รศ.สุภาวดี โพธิเวชกุล
เริ่มการแข่งขัน
3. นายชาตรี ถนอมวงษ์
4. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูล
5. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์

*หมายเหตุ การประกวดนาฏศิลป์ทุกรายการ ไม่ต้องแต่งกาย ให้นักเรียนใส่เสื้อนักเรียนและนุ่งโจงกระเบน
ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระนาฎศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้น ๒) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี
17 พ.ย.60
08.00 - 08.30 น.
09.00- 10.00 น.

09.30 - 10.00 น.
11.00- 12.00 น.

รายการแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน

รายงานตัว
การแสดงตลก
เริ่มการแข่งขัน
การแสดงตลก

1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูล
3. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์
4. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล
5. นายธีรยุทธ อัมรากูล

รายงานตัว
การแสดงมายากล
เริ่มการแข่งขัน
การแสดงมายากล

1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นายพงศ์ศักดิ์ คงมูล
3. นายเจนณรงค์ วงค์สวัสดิ์
4. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล
5. นายธีรยุทธ อัมรากูล

หมายเหตุ

