กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ อาคาร 7,9 โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี

รายการแข่งขัน

คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน

15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น. รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร9
1.รวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น/ม.
ปลาย
1.นางสาวธีรนันท์ ชูเชิด
หัวข้อ “วิถีชีวิตเมืองจันท์”
2.นางสาวบุษบง วรบุตร
0๙.๐0 – ๑๒.00
เริ่มการแข่งขัน อาคาร 7 ห้อง 721
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

0๙.๐0 – ๑๒.00
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

0๙.๐0 – ๑๒.00

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร9
2.วาดภาพระบายสี
ม.ต้น/ม.ปลาย
หัวข้อ “เสน่ห์เมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน ตึกศิลป์ อาคาร 9
ห้อง 931

1.นางสาวจันทิมา แพนไธสง
2.นายชยพล บุญยัง

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร9
3.เขียนภาพไทยประเพณี
ม.ต้น/ม.ปลาย
หัวข้อ “ประเพณีเมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน ตึกศิลป์ อาคาร 9
ห้อง 921

1.นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์
2.นางสุภักดิ์ พ่อค้าพานิช

หมาย
เหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ อาคาร 7,9 โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วัน เดือน ปี
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

13.00 - 16.00 น.
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

13.00 - 16.00 น.
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

13.00 - 16.00 น.
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น.

09.00 - 12.00 น.

รายการแข่งขัน

คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร9
4.เขียนภาพไทยสีเอกรงค์
ม.ต้น/ม.ปลาย
หัวข้อ “ประเพณีเมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน ตึกศิลป์ อาคาร 9
ห้อง 921

1.นายเดชณรงค์ พักพา
2.นายปุรัญชิต แสงพรู

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร9
5.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม.ต้น หัวข้อ “ วิถีเมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน อาคาร 7 ห้อง 721

1.นางสาวสลิลทิพย์ พลอยประดับ
2.นายปัญญา
บัวบาน

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร 9
6.วาดภาพลายเส้น ม.ต้น/ม.ปลาย
หัวข้อ “วิถีชีวิตเมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน ตึกศิลป์ อาคาร 9
ห้อง 931

รายงานตัวหน้าตึกศิลป์ อาคาร 9
7.ประติมากรรมลอยตัว ม.ต้น/
ม.ปลาย หัวข้อ “ประมงเมืองจันท์”
เริ่มการแข่งขัน หน้าตึกศิลป์อาคาร 9

1.นางสาวศิริญา ป้อมเสมาพิทักษ์
2.นายมนัสชัย สมชาติ

1.นางสาวสุภัคญา อุมา
2.นางสาวศรุตา จันทขันธ์

หมาย
เหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระนาฎศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้น ๒) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี
รายการแข่งขัน
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น. รายงานตัว
ราวงมาตรฐาน ม.ต้น/ม.ปลาย
08.30 - 09.30 น. เริ่มการแข่งขัน
15 พ.ย. 2559
09.00 - 09.30 น.

คณะกรรมการตัดสิน
1. นางศิริวรรณ กอปรเนื่องศิริ
2. นางวาสนา วิสาโรจน์
3. นางสาวรินทร์ลดา มะโนใจ
4. นางจิตเกษม ชื่นชม
5. นายวีระยุทธ์ หนูคง

รายงานตัว
ระบามาตรฐาน ม.ต้น/ม.ปลาย
10.00 – 10.30 น. เริ่มการแข่งขัน

1. นายวีระ บัวงาม
2. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
3. นางอุษณีย์ รุ่งมโน
4. นางสาวสขิลา สิทธิศรี
5. นางจิตเกษม ชื่นชม

15 พ.ย. 2559
10.00 - 10.30 น. รายงานตัว
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น/ม.ปลาย
11.00 - 12.00 น. เริ่มการแข่งขัน

1. นายวีระ บัวงาม
2. นางอุษณีย์ รุ่งมโน
3. นางสาวเมษาศิลป์ เนื่องจานงค์
4. นางสาวฐิติพร แก้วกมล
5. นางสาววรัญญา จันทร์มี

15 พ.ย. 2559
12.30 - 13.00 น. รายงานตัว
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.ต้น/ม.ปลาย
13.00 - 13.30 น. เริ่มการแข่งขัน

1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นางเสาวภา ตันติตยาพงษ์
3. นายนพพร โหมดเทศ
4. นายธีรยุทธ อัมรากูล
5. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระนาฎศิลป์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้น ๒) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี
1๕ พ.ย.59
13.00 - 13.30 น.

13.30- 14.00 น.
1๕ พ.ย.59
13.30 - 14.0 น.
14.00- 15.00 น.

รายการแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน

รายงานตัว
1. การแสดงตลก
2. การแสดงมายากล
เริ่มการแข่งขัน

1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นายจิรพันธ์ สง่าวิทยากุล
3. นายธีรยุทธ อัมรากูล
4. นายนพพร โหมดเทศ

รายงานตัว
ประกวดกลองยาว
เริ่มการแข่งขัน

1. นายชาตรี ถนอมวงษ์
2. นายนฤกูล ชะเอมกูล
3. นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
4. นางสาวรณาทิต สุดประเสริฐ
5. นางสาวชญานิศา แก้วคาเจริญ

*หมายเหตุ การประกวดนาฏศิลป์ทุกรายการ ไม่ต้องแต่งกาย ให้นักเรียนใส่เสื้อนักเรียนและนุ่งโจงกระเบน
ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระดนตรีไทย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมกมนพรรธน์ (ชั้น ๑) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี
รายการแข่งขัน
15 พ.ย. 2559
08.00 - 08.30 น. รายงานตัวดนตรีไทยทุกประเภท
0๙.๐0 – ๑๒.00
13.00 – 16.00 น.

คณะกรรมการตัดสิน
นายไพบูลย์ ธีระสุนทรไท
นายนฤกูล ชะเอมกูล
นายทรงพล ศรีคุ้ม
เริ่มการแข่งขันประเภทเดี่ยวดนตรีไทย นางสาวชลกานต์ สอนกลาง
นางสาวโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา
เริ่มการแข่งขันวงดนตรีไทย
นายสมิท ตันวีระชัยสกุล
นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
นายวรกร สายสร้อย
นายนทีธร จุงเลียก
นายพงศ์ศรันย์ พันธุเวช

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระ ดนตรีสากล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมสุภรณ์วีรวรรณ (ชั้นล่าง) โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี/เวลา
รายการแข่งขัน
วันที่ 14 พ.ย.59 - การประกวดขับร้องเพลงสากล
เวลา 8.30 น.
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
รายงานตัว
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง
เวลา 9.00 น.
เริ่มแข่งขัน

วันที่ 15 พ.ย.59
เวลา 8.30 น.
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
เริ่มแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายจรัส วงศ์ชนะ
๒. นายประณต แสงไพบูลย์
๓. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
๔. นายณรงค์ศักดิ์ ปิยประภากร
๕. นายเอกนรินทร์ หมื่นโป

- การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง

๑. นายจรัส วงศ์ชนะ
๒. นายประณต แสงไพบูลย์
๓. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
๔. นายปิยะพงษ์ ศรีแป๊ะบัว
๕. นายธนชาติ แสงทอง

- การประกวดดนตรีประเภท
วงเครื่องลม ( Wind Ensemble)
- การประกวดขับร้องประสานเสียง
ระดับ ม. ต้น
ระดับ ม. ปลาย

๑. นายอานวยศิลป์ กลิ่นหอม
๒. นายประณต แสงไพบูลย์
๓. นายภูริพันธ์ ห่อประทุม
๔. นายวัชระพล ปะวันนัง
๕. นายสกลธ์
รอดใส

หมายเหตุ

กาหนดการแข่งขันทักษะ สาระ ดนตรีสากล
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
วัน เดือน ปี/เวลา
รายการแข่งขัน
วันที่ 14 พ.ย. 59 - การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เวลา 8.30 น.
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
รายงานตัว
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง
เวลา 9.00 น.
เริ่มแข่งขัน

คณะกรรมการตัดสิน
๑. นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
๒. นายสกลธ์
ดอกลัดดา
๓. นายวิศว
พิมพา
๔. นายภูริพันธ์ ห่อประทุม
๕. นายวัชระพล ปะวันนัง

- การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ระดับ ม.ต้น ชาย ม.ต้น หญิง
ระดับ ม.ปลาย ชาย ม. ปลาย หญิง

๑. นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
๒. นายสกลธ์ ดอกลัดดา
๓. นายก้องศักดิ์
จีจู
๔. นายมีศักดิ์ ศิริรักษ์
- การประกวดนักเรียนประเภทความพิการ ๕. นายภูริพันธ์
ห่อประทุม
วันที่ 15 พ.ย.59
เวลา 8.30 น.
รายงานตัว
เวลา 9.00 น.
เริ่มแข่งขัน

- การประกวดวงดนตรีสตริง
ระดับ ม.ต้น
ระดับ ม.ปลาย
- การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ประเภททีม ข
ประเภททีม ก

๑. นายปิยะกฤษ ไชยมิ่ง
๒. นายก้องศักดิ์
จีจู
๓. นายสกลธ์ ดอกลัดดา
๔. นางขอพรชนก ไชยวัณณ์
๕. นายวัชระพล ปะวันนัง

หมายเหตุ

