คำสั่งสหวิทยำเขตชลบุรี ๑
ที่ ๐๔/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
........................................................................
ด้วยสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ ได้มอบหมายให้โรงเรียนชลกันยานุกูล ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเป็น
ตัวแทนระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๕ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
เพื่อให้การดาเนิน งานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สหวิทยาเขตชลบุรี ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ ผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นายวิโรจน์
อินทโชติ
ที่ปรึกษาโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นางอุไร
ปู่มะณี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
๔. นายพัลลภ
เชวงชุติรัตน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
๕. นางเกื้อกูล
แสงพริ้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
๖. นายสมพงษ์ สัญญาวิรัตน์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๗. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๘. นายสุรศักดิ์
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๙. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๑๐. นางอรทัย
พิมพ์โคตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
หน้ำที่ ๑. วางแผน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และอานวยความสะดวก
การแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. แก้ไขปัญหาและประสานงานต่างๆ
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ในการดาเนินการจัดกิจกรรม

๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่กำรแข่งขันโรงเรียนชลกันยำนุกูล
๑. นางอุไร
ปู่มะณี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
๒. นายสมพงษ์
สัญญาวิรัตน์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นายสุจินต์
ชลิตตาภรณ์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นายสุทัศน์
ปริยงค์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๖. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๗. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ

๒

๘. นายไพบูลย์
ธีระสุนทรไท ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๙. นายนฤกูล
ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๐. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๑. นางอรทัย
พิมพ์โคตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๒. นายสุรชัย
บุญยัง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๒. นายสุบดินทร์
ศศิพินิจพร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๓. นายรักษ์พล
ขจรกลิ่น
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๔. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๕. นายภิญโญ
เพิ่มพูน
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๖. นายจเร
หัตถภูมิเกษตร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๑๗. นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๑๘. นายบรรเจิด
เจตเขตการณ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมสถานทีท่ ี่ใช้ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้พร้อมใช้แข่งขันในวันที่ ๑๖ – ๑๗
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน โต๊ะเก้าอี้ สาหรับกรรมการตัดสิน และผู้เข้าแข่งขัน โดยประสานงานกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการกาหนดห้องและสถานที่จัดการแข่งขัน
๓. ตกแต่งสถานที่การแข่งขัน ข้อความรายการแข่งขัน อานวยความสะดวกให้กับกรรมการตัดสิน ครู นักเรียน
ที่มาร่วมในการแข่งขัน
๔. บันทึกภาพการแข่งขันทุกสาระ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑. นายสงกรานต์ โรจนศิริพงษ์
๒. นางสาวนิติพร เจริญแพทย์
๑. นายเกษม
๒. นายพรเทพ

ธรรมรังสี
ตระกูลแสงพรหม

๓. คณะกรรมกำรดำเนินกำรแข่งขัน
๓.๑ กำรแข่งขันรวมศิลป์สร้ำงสรรค์
ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานกรรมการ
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ครูโรงเรียนบ้านสวน“จั่นอนุสรณ์”
กรรมการ
๓.๒ กำรแข่งขันภำพระบำยสี
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา

ประธานกรรมการ
กรรมการ

๑. นายเดชณรงค์ พักพา
๒. นางสุภักดิ์
พ่อค้าพานิช

๓.๓ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี
ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ

๑. นายเดชณรงค์ พักพา
๒. นายปุรัญชิต แสงพรู

๓.๔ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยสีเอกรงค์
ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ

๓

๑.นางสุภัคดิ์
พ่อค้าพานิช
๒.นายไพรัตน์
กันธะนนท์
๓.นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ

๓.๕ กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติด
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนสมคิดจิตวิทยา
กรรมการ

๑. นางสาวบุษบง วรบุตร
๒. นางจงรัก
ไกรสังข์

๓.๖ กำรแข่งขันเขียนวำดภำพลำยเส้น
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ

๑. นางจงรัก
๒. นางสุภัคญา

ไกรสังข์
อุมา

๓.๗ กำรแข่งขันประติมำกรรมลอยตัว
ครูโรงเรียนแสนสุข
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ศรีสุดใจ
ศรีสมัย
สุขใส

๓.๘ คณะกรรมกำรตัดสินทัศนศิลป์
ข้าราชการบานาญ
เลขาชมรมเพาะช่างชลบุรี
ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑. นายนุกูล
๒. นายเดชาธร
๓. นายอดิศร

๑. นายไพบูลย์
ธีระสุนทรไท
๒. นายนฤกูล
ชะเอมกูล
๓. นายนิพนธ์
กล่ากล่อมจิตร
๔. นางโฉมศรี
ศรีรุ่งสุขจินดา
๕. นางสาวสุภารัตน์ ศรีคง
๖. นายทรงพล
ศรีคุ้ม
๗. นายมงคล
คชวัฒน์
๘. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ
๙. นายสาวธันตกร ไชยมงคล
๑๐.นางสาวฤทัยรัตน์ พันธ์ประเสริฐ
๑๑.นายปฏิพัทธ์ สารประภา
๑๒.นางเพ็ญศิริ พวงอินทร์
๑๓.นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูล

๓.๙ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกวดดนตรีไทย
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
กรรมการและเลขนุการ

๓.๑๐ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง
๑. นายนฤกูล
ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายทรงพล ศรีคุ้ม
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ กรรมการ
๓. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธ์ประเสริฐ
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๔. นางโฉมศรี
ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ

๔

๕. นายมงคล

คชวัฒน์

ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

๓.๑๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขันวงดนตรีไทย
๑. นางสุธาทิพย์ ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
๒. นางเพ็ญศิริ
พวงอินทร์
ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
๓. นางสาวฤทัยรัตน์ พันธ์ประเสริฐ์ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
๔. นางโฉมศรี
ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๕. นายทรงพล
ศรีคุ้ม
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์
๑. นายปิยะกฤษ
๒. นายอานวยศิลป์
๓. นางขอพรชนก
๔. นายประณต
๕. นายสกลธ์
๖. นายก้องศักดิ์
๗. นายภูริพันธ์
๘. นายวิโรจน์
๙. นายมีศักดิ์
๑๐.นายณรงค์ศักดิ์
๑๑.นายรณาทิต
๑๒.นายวิศว
๑๓.นายพรนิมิต
๑๔.นายสุริยันต์
๑๕.นายปฏิพัทธ์
๑๖.นายเอกนรินทร์
๑๗.นายวัชระพล
๑๘.นายสุรศักดิ์
๑๙.นายวิโรจน์

๓.๑๒ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกวดดนตรีสำกล
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ไชยวัณณ์
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ศิริรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ปิยประภาพร ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา
พิมพา
ครูโรงเรียนแสนสุข
นิยมทอง
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
จันทิพย์
ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา
สารประภา
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
หมื่นโป
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

๓.๑๓ คณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวดนตรีสำกล
๑. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
๓. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๔. นายวิโรจน์
ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕

๕. นายสุรศักดิ์
๖. นายมีศักดิ์
๗. นายวัชระพล

ดิษฐปาน
ศิริรักษ์
ปะวันนัง

ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.๑๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง/วงดนตรีสตริง
๑. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายก้องศักดิ์ จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๓. นายจรัส
วงศ์ชนะ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๔. นายภูริพันธ์ ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นายสุรศักดิ์
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๓.๑๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.๑๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
๑. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
๒. นายจรัส
วงศ์ชนะ
ข้าราชการบานาญ
๓. นายประณต แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสร
๔. นายสุรศักดิ์
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
๕. นายวิโรจน์
ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.๑๗ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดขับร้องเพลงสำกล
๑. นายประณต แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
๒. นายเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
๓. นายปฏิพัทธ์ สารประภา
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
๔. นายสุรศักดิ์
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
๕. นายวิโรจน์
ขอแนบกลาง ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑. นายปิยกฤษ
๒. นายก้องศักดิ์
๓. นายวัชระพล
๔. นายประณต
๕. นายสุรศักดิ์

๓.๑๘ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์
๑. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
ประธานกรรมการ
๒. นายจรัส
วงค์ชนะ
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๓. นายสุรศักดิ์
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๔. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นายวัชระพล ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ

๖

๓.๑๙ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดขับร้องประสำนเสียง
๑. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๓. นายวัชระพล ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
๔. นายมีศักดิ์
ศิริรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๕. นายภูริพันธ์ ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓.๒๐ คณะกรรมกำรดำเนินงำนประกวดนำฎศิลป์
๑. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นางวาสนา
วิสาโรจน์
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
๔. นายชาตรี
ถนอมวงษ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
๕. นางสาวฐิติพร แก้วกมล
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
๖. นาวสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
๗. นายวีระยุทธ์ หนูคง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๘. นายธีรยุทธ อัมรากูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๙. นางสาวสขิลา สิทธิศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๓.๒๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดรำวงมำตรฐำน
๑. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นางวาสนา
วิสาโรจน์
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๓. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา
กรรมการ
๔. นางจิตเกษม ชื่นชม
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๕. นายวีระยุทธ์ หนูคง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓.๒๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำมำตรฐำน
๑. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางอุษณีย์
รุ่งมโน
ครูโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
๓. นางสาวอังคณา ค้าสุวรรณ
ครูโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”กรรมการ
๔. นางสาวพรรณนิกา กางถัน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๕. นางจิตเกษม
ชื่นชม
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๓.๒๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดนำฎศิลป์ไทยอนุรักษ์
๑. นางอุษณีย์
รุ่งมโน
ครูโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
๓. นางสาวฐิติพร แก้วกมล
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
กรรมการ
๔. นางสาววรัญญา จันทร์มี
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๕. นางสาวสุนิศา คุ่ยคร้าม
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ

๗

๓.๒๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดนำฎศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์
๑. นายชาตรี ถนอมวงษ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓. นางชญานิศา แก้วคาเจริญ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๔. นายณธกร นันทะวงศ์
ครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม
กรรมการ
๕. นายยุทธพันธ์ กาญจนวิลัย
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
๑. นายชาตรี
๒. นายจิรพันธ์
๓. นายยุทธพันธ์
๑. นายไพบูลย์
๒. นายนฤกูล
๓. นางโฉมศรี
๔. นางศิริวรรณ
๕. นางเสาวภา

๓.๒๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรแสดงตลกและกำรแสดงมำยำกล
ถนอมวงษ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ประธานกรรมการ
สง่าวิทยากุล
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
กาญจนวิลัย
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
๓.๒๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกลองยำว (สำระดนตรีเพิ่มเติม)
ธีระสุนทรไท
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
กอปรเนื่องศิริ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
ตันติตยาพงษ์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ

หน้ำที่ ๑. ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ด้วยความยุติธรรม และให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด
๑. สรุปผลการแข่งขันส่งให้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการต่อไป
๒. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม
๑. นางเกื้อกูล
แสงพริ้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
๒. นางพวงทอง กัปปิยบุตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นางระพีพรรณ รุ่งโรจน์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นางวิจิตรา
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นางนิภา
คาถวาย
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๖. นางสาวชุติญา เอี่ยมมีทรัพย์ ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๖. นางสาวฤทัยรัตน์ อุดมรัตน์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สาหรับกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อทราบจานวนในกิจกรรมต่าง ๆ
๓. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑. นายสุรศักดิ์
๒. นางอรทัย

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกผลกำรแข่งขัน
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
พิมพ์โคตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๘

๓. นางสาวจริญญา ราชเน
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๔. นางสาวสุพรรษา มิทิน
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๔. นางสาวปุณณดา แวดอุดม
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ บันทึกผลการแข่งขันทุกกิจกรรม แยกตามประเภทการแข่งขัน ในระบบเพื่อสรุปผลการแข่งขัน
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
๑. นายสุทัศน์
ปริยงค์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายรักษ์พล ขจรกลิ่น
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓. นายภิญโญ
เพิ่มพูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นายจเร
หัตถภูมิเกษตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
หน้ำที่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามสถานที่แข่งขันที่กาหนดให้พร้อมในการใช้งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามสถานที่แข่งขันต่าง ๆ
๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
๑. นายสุรศักดิ์ รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นายนฤกูล
ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นายไพบูลย์
ธีระสุนทรไท
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๖. นางอรทัย
พิมพ์โคตร์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๗. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๘. นางเสาวภา
ตันติตยาพงษ์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ประเมินผลการแข่งขัน สรุปผลตัวแทนสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ เพื่อแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมอย่างเต็ม
ความสามารถ ให้เกิดความเรียบร้อยและยุติธรรม เกิดผลดีแก่ราชการสืบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอุทัย สิงห์โตทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานสหวิทยาเขต ชลบุรี ๑

