คาสั่งสหวิทยาเขตชลบุรี ๑
ที่ ๑๐ /๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
........................................................................
ด้วยสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ ได้มอบหมายให้โรงเรียนชลกันยานุกูล ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทน
ระดับ สหวิทยาเขตชลบุ รี ๑ ในวัน ที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๙ เพื่อเข้าร่ว มการแข่งขัน ทักษะทางวิช าการในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่
๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าวบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สหวิทยาเขตชลบุรี ๑ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับสหวิทยาเขตชลบุรี ๑ ดังนี้
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
หน้าที่ ๑.
๒.
๓.

๑. คณะกรรมการอานวยการ
นางสาวเฉิดเฉลา แก้วประเคน
ผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
นางจันทร์ษา
ชัยวัฒนธีรากร
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล รองประธานกรรมการ
นายพัลลภ
เชวงชุติรัตน์
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
นางอุไร
ปู่มะณี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
นางเกื้อกูล
แสงพริ้ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล กรรมการ
นายสุรศักดิ์
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
วางแผน สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และอานวยความสะดวก ในการดาเนินการจัดกิจกรรม
การแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
แก้ไขปัญหาและประสานงานต่าง ๆ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขันโรงเรียนชลกันยานุกูล
๑. นางอุไร
ปู่มะณี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล ประธานกรรมการ
๒. นายสุรศักดิ์
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นางสาวถมทอง
อดทน
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นางสาวอนุสรา
สิงห์โต
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๖. นายชยพล
บุญยัง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๗. นายกมล
โพธิโชติ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๘. นายวชิรวิทย์
ชุตมิ าวงศ์สกุล นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๙. นางสาวญาณินท์
อุดมสุขถาวร นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการ
๑๐.นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๑๑.นายสุบดินทร์
ศศิพินิจพร ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ

๒

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้พร้อมสาหรับจัดการแข่งขันในวันที่ ๑4-16
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง ไมโครโฟน โต๊ะเก้าอี้ สาหรับกรรมการตัดสิน และผู้เข้าแข่งขันตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
๓. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการกาหนดห้องและสถานที่จัดการแข่งขัน
๔. ตกแต่งสถานที่การแข่งขัน ข้อความรายการแข่งขัน เพื่ออานวยความสะดวกให้กับกรรมการตัดสิน
ครู นักเรียนที่มาร่วมในการแข่งขัน
๕. บันทึกภาพการแข่งขันทุกสาระ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓. คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
๓.๑ การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์
๑. นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
ครูโรงเรียนสาธิต “พิบูลย์บาเพ็ญ” ประธานกรรมการ
๒. นางสาวบุษบง
วรบุตร
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๑. นางสาวจันทิมา แพนไธสง
๒. นายคุณากร
ภู่ประจา
๓. นางสาวอนุสรา สิงห์โต

๓.๒ การแข่งขันภาพระบายสี
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
รองประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ

๓.๓ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
๑. นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์ ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
๒. นางสุภักดิ์
พ่อค้าพานิช
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
๓. นายชยพล
บุญยัง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๔ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์
๑. นายเดชณรงค์ พักพา
ครูโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
๒. นายปุรัญชิต
แสงพรู
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
๓. นางสาวญาณินท์ อุดมสุขถาวร
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๓.๕ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
๑. นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ ครูโรงเรียนสมคิดจิตวิทยา
ประธานกรรมการ
๒. นายปัญญา
บัวบาน
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” รองประธานกรรมการ
๓. นายกมล
โพธิโชติ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
๓.๖ การแข่งขันเขียนวาดภาพลายเส้น
๑. นายมนัสชัย สมชาติ
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจตุพร บรรเทา
ครูโรงเรียนแสนสุข
รองประธานกรรมการ
๓. นายวชิรวิทย์ ชุติมาวงศ์สกุล
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการและเลขานุการ
๑. นางสาวสุภัคญา อุมา
๒. นางสาวศรุตา จันทขันธ์

๓.๗ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนแสนสุข
รองประธานกรรมการ

๓

๓. นางสาวถมทอง อดทน

ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

กรรมการและเลขานุการ

๓.๘ คณะกรรมการสารอง
๑. นายเกษม
ธรรมรังษี
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
๒. นางสาวดวงกมล เครือทรัพย์
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
๓. นงสาวณัฐวรรณ เฉลิมสุข
ครูโรงเรียนสาธิต “พิบูลย์บาเพ็ญ”
๔. นายคุณากร
ภู่ประจา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
๑. นายนุกูล ศรีสุดใจ
๒. นายอนันต์ บุบผัน
๓. นายอดิศร สุขใส
๔. นายเดชาธร ศรีสมัย

๓.๙ คณะกรรมการตัดสินทัศนศิลป์
ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร (ข้าราชการบานาญ)
ครูโรงเรียนบางละมุง
ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เลขาชมรมเพาะช่างชลบุรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.1๐ คณะกรรมการดาเนินงานประกวดนาฎศิลป์
๑. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นางวาสนา วิสาโรจน์
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๔. นายชาตรี ถนอมวงษ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กรรมการ
๕. นางสาวฐิติพร แก้วกมล
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
กรรมการ
๖. นาวสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
๗. นายวีระยุทธ์ หนูคง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๘. นายธีรยุทธ อัมรากูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นายสุทธิพร แดนราชรัมย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
๒. นางวาสนา วิสาโรจน์
๓. นางสาวรินทร์ลดา มะโนใจ
๔. นางจิตเกษม ชื่นชม
๕. นายวีระยุทธ์ หนูคง

๓.๑1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดราวงมาตรฐาน
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
ครูโรงเรียนเมรี่อิมมาคูเลตคอนแวนต์
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ

๓.1๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบามาตรฐาน
๑. นายวีระ บัวงาม
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
กรรมการ
๓. นางอุษณีย์ รุ่งมโน
ครูโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๔. นางสาวสขิลา สิทธิศรี
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๕. นางจิตเกษม ชื่นชม
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ

๔

๓.1๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
๑. นายวีระ บัวงาม
ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
๒. นางอุษณีย์ รุ่งมโน
ครูโรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๓. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กรรมการ
๔. นางสาวฐิติพร แก้วกมล
ครูโรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”
กรรมการ
๕. นางสาววรัญญา จันทร์มี
ครูโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๑. นายชาตรี
๒. นางเสาวภา
๓. นายนพพร
๔. นายธีรยุทธ
๕. นายจิรพันธ์

๑. นายชาตรี
๒. นายจิรพันธ์
๓. นายธีรยุทธ
4. นายนพพร

ถนอมวงษ์
ตันติตยาพงษ์
โหมดเทศ
อัมรากูล
สง่าวิทยากุล

๓.1๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ

ถนอมวงษ์
สง่าวิทยากุล
อัมรากูล
โหมดเทศ

๓.1๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดงตลก
และการแสดงมายากล
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
ประธานกรรมการ
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลกันายนุกูล
กรรมการ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ

๓.1๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลองยาว
๑. นายชาตรี ถนอมวงษ์
ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยชลบุรี
๒. นายนฤกูล ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
๔. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ
ครูโรงเรียนวุฒิวิทยา
๕. นางชญานิศา แก้วคาเจริญ
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง

ประธานกรรมการ
กรรมการมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓.1๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีไทย
๑.นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไท
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒.นายนฤกูล ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นายทรงพล ศรีคุ้ม
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๔. นางสาวชลกานต์ สอนกลาง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๕. นางสาวโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๖.นายสมิท ตันวีระชัยสกุล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสายไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๗. นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
ครูโรงเรียนศรีราชา
กรรมการ
๘. นายวรกร สายสร้อย
ครูโรงเรียนบางละมุง
กรรมการ
๙. นายนทีธร จุงเลียก
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายพงศ์ศรันย์ พันธุเวช
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๕

๓.1๘ คณะกรรมการตัดสินการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม
๑.นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไท
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒.นายนฤกูล ชะเอมกูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
๓. นายทรงพล ศรีคุ้ม
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๔. นางสาวชลกานต์ สอนกลาง
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๕. นางสาวโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๖.นายสมิท ตันวีระชัยสกุล
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องสายไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
๗. นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
ครูโรงเรียนศรีราชา
กรรมการ
๘. นายวรกร สายสร้อย
ครูโรงเรียนบางละมุง
กรรมการ
๙. นายนทีธร จุงเลียก
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.นายพงศ์ศรันย์ พันธุเวช
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑. นายปิยะกฤษ
๒. นายอานวยศิลป์
๓. นางขอพรชนก
๔. นายประณต
๕. นายสกลธ์
๖. นายก้องศักดิ์
๗. นายภูริพันธ์
๘. นายโชคชัย
๙. นายนิพนธ์
๑๐.นายมีศักดิ์
๑๑.นายณรงค์ศักดิ์
๑๒.นายวิศว
๑๓.นายพรนิมิต
๑๔.นายอธิพัชร์
๑๕.นายเอกนรินทร์
๑๖.นายวัชรพล
๑๗.นายปิยพงษ์
๑๘.นายสกนธ์
๑๙.นางสาวกทลี
๒๐.นายธนชาติ
๒๑.นายสุรศักดิ์
๒๒.นายภูริพันธ์

๓.๑๙ คณะกรรมการดาเนินงานประกวดดนตรีสากล
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
รองประธานกรรมการ
ไชยวัณณ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
โภคนาม
ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
กรรมการ
กล่ากล่อมจิตร ครูโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
กรรมการ
ศิริรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
ปิยประภาพร ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
พิมพา
ครูโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
นิยมทอง
ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
จิรัชญาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
กรรมการ
หมื่นโป
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
ศรีแป๊ะบัว
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
รอดใส
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
จีจู
ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” กรรมการ
แสงทอง
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖

๓.๒๐ คณะกรรมการรับรายงานตัวและสรุปผลการประกวดดนตรีสากล
๑. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายมีศักดิ์
ศิริรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
๓. นายโชคชัย
โภคนาม
ครูโรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
กรรมการ
๔. นายณรงค์ศักดิ์ ปิยประภาพร
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๕. นายวิศว
พิมพา
ครูโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
๖. นายอธิพัชร์
จิรชั ญาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
กรรมการ
๗.นายเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
๘.นายวัชรพล
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
๙.นายปิยพงษ์
ศรีแป๊ะบัว
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๑๐.นายสกนธ์
รอดใส
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๑๑.นายนิพนธ์
กล่ากล่อมจิตร ครูโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
กรรมการ
๑๒.นายพรนิมิต
นิยมทอง
ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ
๑๓.นางสาวกทลี จีจู
ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” กรรมการ
๑๔.นายธนชาติ
แสงทอง
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๑๕.นายสุรศักดิ์
ดิษฐปาน
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการและเลขานุการ
๑๖.นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓.๒๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีสตริง/วงดนตรีลูกทุ่ง
๑. นายปิยกฤษ
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายก้องศักดิ์
จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
๓. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๔. นางขอพรชนก
ไชยวัณณ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๕. นายวัชรพล
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
๑. นายปิยกฤษ
๒. นายสกลธ์
๓. นายก้องศักดิ์
๔. นายมีศักดิ์
๕. นายภูริพันธ์
๑. นายจรัส
๒. นางขอพรชนก
๓. นายประณต
๔. นายปิยพงษ์
๕. นายธนชาติ

๓.๒๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
จีจู
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ
ศิริรักษ์
ครูโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
กรรมการ
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๓.๒๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
วงศ์ชนะ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
ไชยวัณณ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
ศรีแป๊ะบัว
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
แสงทอง
ครูโรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
กรรมการ

๗

๓.๒๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงสากล
๑. นายจรัส
วงศ์ชนะ
ข้าราชการบานาญ
ประธานกรรมการ
๒.นายประณต
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
๓. นางขอพรชนก
ไชยวัณณ์
ข้าราชการบานาญ
กรรมการ
๔. นายณรงค์ศักดิ์
ปิยประภาพร ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๕. นายเอกนรินทร์ หมื่นโป
ครูโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
กรรมการ
๓.๒๕ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
๑. นายปิยกฤษ
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๓. นายวิศว
พิมพา
ครูโรงเรียนแสนสุข
กรรมการ
๔. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๕. นายวัชรพล
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
๓.๒๖ คณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรี ประเภทวงเครื่องลม ( Wind Ensemble)
๑. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
ประธานกรรมการ
๒. นายประณต
แสงไพบูลย์
ครูโรงเรียนประภัสสรวิทยา
กรรมการ
๓. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
๔. นายวัชรพล
ปะวันนัง
ครูโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
กรรมการ
๕. นายสกนธ์
รอดใส
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๓.๒๗ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องประสานเสียง
๑. นายปิยะกฤษ
ยุทธไชยมิ่ง
รองผู้อานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ประธานกรรมการ
๒. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
ครูโรงเรียนชลราษฎรอารุง
กรรมการ
๓. นายณรงค์ศักดิ์ ปิยประภาพร ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” กรรมการ
๔. นายนิพนธ์
กล่ากล่อมจิตร ครูโรงเรียนสาธิตพิบูลบาเพ็ญ
กรรมการ
๕. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
กรรมการ
หน้าที่ ๑. ให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดาเนินการแข่งขันทักษะวิชาการแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ด้วยความยุติธรรม และให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กาหนด
2. สรุปผลการแข่งขันส่งให้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อดาเนินการต่อไป
3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๑. นางอุไร
ปู่มะณี
รองผู้อานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นางวิจิตรา
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นางนิภา
คาถวาย
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๔. นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจวงศ์ผาบ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๕. นางสาวรจนา
สะตะ
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๘

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง สาหรับกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในวันที่ 14-๑6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อทราบจานวนในกิจกรรมต่าง ๆ
๓. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
๑. นายสุทัศน์
ปริยงค์
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นายภิญโญ
เพิ่มพูล
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นายระติศักดิ์ บุญคุ้มครอง
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
4. นายรักษ์พล ขจรกลิ่น
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
5. นายจเร
หัตถภูมิเกษตร
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ติดตั้งเครื่องเสียง อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามสถานที่แข่งขันที่กาหนดให้พร้อมในการใช้งาน
๒. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวตามสถานที่แข่งขันต่าง ๆ
๓. ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียง และเครื่องอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๔. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
๑. นายสุรศักดิ์
รักษาสุข
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๒. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีวะรา
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๓. นางสาวถมทอง
อดทน
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
๔. นางสาวอนุสรา
สิงห์โต
ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล
หน้าที่ ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ดาเนินการประเมินผลความพึงพอใจการจัดการแข่งขัน
สรุปผลการแข่งขันเสนอต่อประธานสหวิทยาเขตชลบุรี ๑
ส่งรายชื่อตัวแทนการแข่งขันระดับสหวิทยาเขต เสนอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
สรุปรูปเล่มส่งผู้อานวยการโรงเรียน ภายใน ๒ สัปดาห์ จานวน ๒ เล่ม
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ให้ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ ให้เกิดความเรียบร้อยและยุติธรรม เกิดผลดีแก่ราชการสืบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุทัย สิงห์โตทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนชลราษฎรอารุง
ประธานสหวิทยาเขต ชลบุรี ๑

