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ค ำสัง่โรงเรียนสโุขทัยวทิยำคม 
ที ่ 146/2562 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรจดักำรแขง่ขนัทกัษะควำมเปน็เลศิดำ้นดนตร ีครั้งที ่2 
ระดบัโรงเรยีนสโุขทยัวทิยำคม ปกีำรศึกษำ 2562 

----------------------------- 

ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ได้ก ำหนดจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร 
ควำมเป็นเลิศด้ำนดนตรีของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม ปีกำรศึกษำ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 
มิถุนำยน 2562 ณ เวทีศักยภำพโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียนของนักเรียนโรงเรียน
สุโขทัยวิทยำคม เข้ำร่วมกำรแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 38 ระดับภำค และระดับชำติต่อไป และเพ่ือส่งเสริมศักยภำพนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในด้ำนดนตรี
สำกลและขับร้องเพลงประเภทต่ำงๆ  

อำศัยอ ำนำจควำมในมำตรำ 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ.2547 และเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่วม
ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและพิจำรณำสั่งกำรให้ค ำปรึกษำ แก้ไข
ปัญหำและประสำนงำน เพื่อให้กำรจัดกำรแข่งขันด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย กรรมกำรประกอบด้วย 
  1. นำยสมพร  สุขอร่ำม   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำงสำวมำรินทร์  กลิ่นเชตุ  กรรมกำร 
  3. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
  4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  5. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  6. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  7. นำงรัชนี  พุดซ้อน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร มีหน้ำที่ ประสำนงำนครู และนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร
ควำมเป็นเลิศด้ำนดนตรี กรรมกำรประกอบด้วย  
  1. นำงอฑิภำ  วรำกรเจริญ  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยสุนัย  ศรีม่วง กรรมกำร 
  3. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง กรรมกำร 
   4. นำงจรรยำ  ตรีกุย   กรรมกำร 
  5. นำยจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมกำร 
  6. นำยทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมกำร 
  7. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำร 
  6. นำยสุนัย  ศรีม่วง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  8. นำงรัชนี  พุดซ้อน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 3. คณะกรรมกำรเจำ้หน้ำที่ 
  3.1 ฝำ่ยจัดสถำนทีแ่ละเตรยีมงำน มีหน้ำที่ ตกแต่งสถำนในกำรจัดแข่งขัน ดูแลเครื่องเสียง 
และบันทึกภำพตลอดกำรจัดกิจกรรม กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยเสกสรร  เทียนทอง   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยวิษณุ  อ้นบำงเขน   กรรมกำร 
   3. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
   4. นำยภัคพล  หล่ ำทุ่ง   กรรมกำร 
   5. นำงสำววันทนีย์  ทัศนำ   กรรมกำร 
   6. นักกำรภำรโรงและนักเรียน   กรรมกำร 
   7. นำยณัฐพงศ์  บุญจันทร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.2 ฝำ่ยตัดสนิกจิกรรมกำรแข่งขัน  มีหน้ำที่ ตัดสินกิจกรรมกำรแข่งขันประเภทต่ำงๆ 
กรรมกำรประกอบด้วย  
   1. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยเฉลิมพล  อินทรสอำด  กรรมกำร 
   3. ว่ำที่ รต. จักรกฤษณ์  หมอกมึด  กรรมกำร 
   4. นำงสมปอง   ปำนเมือง   กรรมกำร 
   5. นำยคุณำกร  สุริยนต์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.3 ฝำ่ยกำรเงนิ มีหน้ำที ่ จดัสรรรำงวัลให้กับนักเรียนที่ชนะกำรประกวดแข่งขัน กรรมกำร
ประกอบด้วย 
   1. นำงชนกำนต์  กฤติธัญกช   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงจิดำภำ  พรมจร   กรรมกำร 
  3.4 ฝำ่ยต้อนรบั มีหน้ำที่ ต้อนรับแขกและลงทะเบียน นักเรียนและจัดคิวกำรเข้ำแข่งขัน 
กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำงรัชนี  พุดซ้อน   ประธำนกรรมกำร 
   2. นำยศุภรัฐ  จัตวำ    กรรมกำร 
   3. นำงสำวณัฐรดำ  กำวีวน  กรรมกำร 
  3.5 ฝำ่ยรักษำควำมปลอดภยั มีหน้ำที ่ดูแลควำมเรียบร้อยตลอดกำรจัดกิจกรรมกำรแข่งขัน 
กรรมกำรประกอบด้วย 
   1. นำยวิรัตน์  ตันติกุล  ประธำนกรรมกำร 
   2. นำงภรวรรณ  อิ่นประเกียนธรรม  กรรมกำร 
   3. นำยพนม  พุดลำ  กรรมกำร 
   4. นำงวิไล   นิลทวี  กรรมกำร 
   5. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี  กรรมกำร 
   6. นำงทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   7. นำยวีรพล  ปำนด ำ  กรรมกำร 
   8. นำงภัสติ์ทิพำ  ยนต์นิยม  กรรมกำร 
   9. นำยณรรตธร  คงเจริญ  กรรมกำร 
   10. นำยฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมกำร 
   11. นำยกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมกำร 
   12. นำยทวีพงศ์  รอดสิน  กรรมกำร 
   13. นำงสำวสุภำพร  สีนวล  กรรมกำร 
   14. สำรวัตรนักเรียนทุกคน  กรรมกำร 
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  3.6 ฝำ่ยควบคุมกำรฝกึซ้อมและสง่นักเรยีนเข้ำแขง่ขัน มีหน้ำที่ ควบคุมกำร ฝึกซ้อม และ
ดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะควำมเป็นเลิศด้ำนดนตรี ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2562 ณ โดมศักยภำพ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม กรรมกำรประกอบด้วย 
 
ที ่ รำยกำรแข่งขนั เวลำ ครผููร้บัผดิชอบ 
1 ประกวดประเภทวงสตริง-โฟงชอง 11.30-15.10 น. ครูคุณำกร  สุริยนต์ 
2 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 11.30-15.10 น. ครูจักรกฤษณ ์ หมอกมืด 
3 ประกวดร้องไทยสำกล 11.30-15.10 น. ครูจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล 
4 ประกวดร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ 11.30-15.10 น. ครูสมปอง  ปำนเมือง 
5 ประกวดเต้น cover dance 11.30-15.10 น. ครูรัชนี  พุดซ้อน 

 
 ให้ครูอำจำรย์ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด และให้บังเกิด 
ผลดีแก่ทำงรำชกำรสืบต่อไป 

  สั่ง ณ วันที่ 11  มิถุนำยน  พ.ศ. 2562  
 
 
 

(นำยสมพร  สุขอร่ำม) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 


