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ค าสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
ที่   121/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง และแข่งขันขับร้องเพลง  
ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------ 

 ด้วยฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง และแข่งขัน
ขับร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางดนตรีได้เต็มศักยภาพ และสรรหา
นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นในด้านดนตรีเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย ครัง้ที่ 6๘ ประจ าปีการศึกษา 256๑ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561  
ณ จังหวัดสุโขทัย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
การประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง และแข่งขันขับร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน 
2561 ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกและพิจารณาสั่งการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา 
และประสานงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
  1. นายสมพร    สุขอร่าม            ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   กรรมการ 
  3. นางสาวจุฑามาศ   วงษ์เขียว  กรรมการ 
  5. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  6. นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
  7. นายประสงค์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
                     8. นางอฑิภา  วรากรเจริญ                 กรรมการและเลขานุการ 
 9. นายสุนัย  ศรีม่วง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  10. นางรัชน ี  พุดซ้อน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการด าเนินการ  มีหน้าที่ ประสานงานครู และนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสตริง  
และแข่งขันขับร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา 2561 กรรมการประกอบด้วย 

1. นางอฑภิา  วรากรเจริญ                 ประธานกรรมการ 
2. นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
3. นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
4. นายณัฐพงศ์    บุญจันทร์  กรรมการ 
5. นางรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ 
       3.1 ฝ่ายควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ ควบคุมดูแล ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน จัดคิวการแข่งขัน 

ตามรายการแข่งขัน กรรมการประกอบด้วย  
   1. นางรัชน ี  พุดซ้อน  ประธานกรรมการ 
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 2. นายภัคพล    หล่ าทุ่ง  กรรมการ 
 3. นายศุภชัย    ยงค์เจาะ กรรมการ 

   4. นายทวีพงศ์    รอดสิน  กรรมการ 
   5. นางสาวภัทรนุช   ศิริพงษ์  กรรมการ 
   6. นายเกื้อกูล    มากกุญกร กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๒ ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน เครื่องเสียง เกียรติบัตร  บันทึกภาพ 
กรรมการประกอบด้วย 
    1. นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  ๓. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 

๔. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
๕. ว่าที่ ร.ต.อภิรตัน์ บุญคง   กรรมการ 

    ๖. นายเกื้อกูล  มากกุญชร  กรรมการ 
    ๗. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
    8. นายธงชัย  รักถึง   กรรมการและเลขานุการ 
    9. นายณัฐพงษ์   บุญจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.3 ฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที่  ด าเนินพิธีการตามก าหนดการ กรรมการประกอบด้วย 
    1. นางรัชน ี  พุดซ้อน   ประธานกรรมการ 
    2. นายนพดล  ดิษสวน   กรรมการ 
    3. นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์   กรรมการและเลขานุการ 
   3.4 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยระหว่างการจัดกิจกรรมให้ด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย กรรมการประกอบด้วย 
    1. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว  ประธานกรรมการ 
    2. นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการ 
    3. นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
    4. นายอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
    5. สารวัตรนักเรียนทุกคน    กรรมการ 
    6. นายพนม  พุฒลา   กรรมการและเลขานุการ  
    8. นายวิรัตน์  ตันติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.5 ฝ่ายตัดสินการประกวด  มีหน้าที ่ ตัดสินผลการประกวดรายการแข่งขันประเภทต่างๆ 
กรรมการประกอบด้วย 

  1. นายโพยม  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 
  2. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ 
  3. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
  ๔. นายนภดล  ดิษสวน   กรรมการและเลขานุการ 
 3.6 ฝ่ายสวัสดิการและการเงิน  มีหน้าที่ จัดหารางวัลทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  

กรรมการประกอบด้วย 
   1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวกาญจนา มณีวัลย์   กรรมการ 
   3. นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
   4. นางสาวภัทรนุช ศิริพงษ์   กรรมการ 
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   5. นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการและเลขานุการ 
   6. นางรัชน ี  พุดซ้อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   3.7 ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่  สรุปประเมินผลการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยสรุปเป็นรูปเล่ม และเสนอ
ผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการประกอบด้วย  
   1. นางรัชน ี  พุดซ้อน   ประธานกรรมการ 
   2. นายเกื้อกูล  มากกุญชร  กรรมการ 

3. นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการและเลขานุการ 

ให้ครูอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด และให้ 
บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบต่อไป   

สั่ง ณ วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

 

 

(นางอฑิภา  วรากรเจริญ) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
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รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน  

เข้าร่วมประกวดแข่งขันวงดนตรีสตริง และแข่งขันขับร้องเพลง ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายม พ.ศ. 2561  

เวลา 13.00 น. ณ เวทีศักยภาพ  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
------------------------------- 

 
1. ประกวดแข่งขันวงสตริง (ม.ต้น / ม.ปลาย)  ทีมละไม่เกิน 6 คน   
    ก าหนด 2 เพลง ช้า 1 เร็ว 1 ทีมละไม่เกิน 15 นาที ทั้งหมด 6 รางวัล 

1) อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จ านวน500 บาท 
2) อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จ านวน400 บาท 
3) อันดับที่ 3ทุนการศึกษา จ านวน   300 บาท 

2. ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย/หญิง ม.ต้นและ ม.ปลาย) 12รางวัล 
1) อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จ านวน300 บาท 
2) อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จ านวน  200 บาท 
3) อันดับที่ 3ทุนการศึกษา จ านวน  100 บาท 

3. ขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย/หญิง ม.ต้นและ ม.ปลาย)12รางวัล 
1) อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จ านวน  300 บาท 
2) อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จ านวน  200 บาท 
3) อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา จ านวน  100 บาท 

4. ขับร้องเพลงลูกกรุง (ชาย/หญิง ม.ต้นและ ม.ปลาย)12รางวัล 
1) อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จ านวน  300 บาท 
2) อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จ านวน  200 บาท 
3) อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา จ านวน  100 บาท 

5. ขับร้องเพลงสากล (ชาย/หญิง ม.ต้นและ ม.ปลาย)12รางวัล 
1) อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา จ านวน  300 บาท 
2) อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา จ านวน  200 บาท 
3) อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา จ านวน  100 บาท 

   
หมายเหตุ   1. ก าหนดรับสมัครแข่งขันวงสตริง ระหว่างวันที่ 4 – 11  มิถุนายน พ.ศ. 2561 

     2. ก าหนดรับสมัครแข่งขันขับร้องเพลง ระหว่างวันที่ 4 – 13  มิถุนายน พ.ศ. 2561 
        นักเรียนที่แข่งขันขับร้องเพลงให้นักเรียน  !!เตรียมซาวด์เสียงเพลงของตนเองมาด้วย!! 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ครูคุณากร สุริยนต์ ห้องดนตรีสากล 2 เบอร์โทร 0981043528 


