ประกาศ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เรื่อง กาหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558
ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 กาหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครั้ง 65 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นเวทีให้ครู นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและการ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านวิชาการทาง ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรด ทางวัฒนธรรมไทย เพื่อให้การดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงขอประกาศกาหนดการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
เวลา 8.00-8.30 น. - เริ่มลงทะเบียน
เวลา 8.30-8.50 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 8.50-9.00 น. - ประชุมจับฉลากการแข่งขัน
เวลา 9.00-12.00 น. - ทาการแข่งขัน
เวลา 12.00-15.00 น. - กรรมการดาเนินการตัดสินผลการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันในวันถัดไป
ผู้ประสานงาน นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม โทร. 086-892-2287
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.donschool.ac.th และ http://www.thonglang.ac.th
**หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของคณะกรรมการ

2. กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีไทย)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
วันที่ 26 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ส่ง DEMO การแข่งขันรอบคัดเลือก
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลรอบคัดเลือกโดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 7.30-8.30 น. - เริ่มลงทะเบียน
เวลา 8.30-8.50 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 8.50-9.00 น. - ประชุมจับฉลากการแข่งขัน
เวลา 9.00-17.00 น. - ทาการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันในวันถัดไป
ผู้ประสานงาน นายธรรมรงค์ เอียดรอด โทร. 083-902-2669
นางมยุรี ปัญจาสุธารส โทร. 086-893-3014
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thonglang.ac.th และ www.dmj.ac.th
**หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของคณะกรรมการ
3. กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี (ดนตรีสากล)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนราชวินิต บางเขน
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
ส่ง DEMO การแข่งขันรอบคัดเลือก
วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558
กรรมการพิจารณา DEMO
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผลรอบคัดเลือกโดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนและ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เวลา 7.30-8.30 น. - เริ่มลงทะเบียน
เวลา 8.30-8.50 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 8.50-9.00 น. - ประชุมจับฉลากการแข่งขัน
เวลา 9.00-18.00 น. - ทาการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันในวันถัดไป
ผู้ประสานงาน นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ โทร.087-781-4790
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rvb.ac.th/
**หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของคณะกรรมการ

4. กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนศรีพฤฒา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
เวลา 7.30-8.30 น. - เริ่มลงทะเบียน
เวลา 8.30-8.50 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
เวลา 9.00-17.00 น. - ทาการแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขันในวันถัดไป
ผู้ประสานงาน นางสาวสุณัฐชา พิมพ์สารี โทร. 090-920-8483
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sts.ac.th
เริ่มลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
สามารถ Downloads เกณฑ์การประกวดและข้อมลต่างๆในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558 ได้ที่ http://www.sillapa.net/
รายนามผู้ประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65
ประจาปีการศึกษา 2558
1. นางเยาวนาท สุนทร รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (ศูนย์ใหญ่)โทร. 081-266-5519
2. นายธรรมรงค์ เอียดรอด โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (ศูนย์ใหญ่) โทร.083-902-2669
3. ว่าที่ ร.ต.ศุกลพัชร์ ก้อนนาคพิพัชร์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง (ศูนย์ใหญ่) โทร.089-889-3432
4. นายอภิสิทธิ์ กลิ่นหอม โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง (สาระทัศนศิลป์) โทร. 086-892-2287
5. นางมยุรี ปัญจาสุธารส โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา (สาระดนตรีไทย) โทร. 086-893-3014
6. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต บางเขน (สาระดนตรีสากล) โทร.087-781-4790
7. นางสาวสุณัฐชา พิมพ์สารี โรงเรียนศรีพฤฒา (สาระนาฏศิลป์) โทร. 090-920-8483
*หมายเหตุ โรงเรียนใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมแข่งขันสามารถขอรหัสผ่าน เพื่อสมัครออนไลน์ได้ที่ สพม. 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 02 - 9398364 - 5 นายสาธิต ประทุมสุวรรณ โทร. 0 2939 8364-5,
081- 691 - 7705 ID Line : sathit.pra e-mail: sathit009@gmail.com
http://www.central65.sillapa.net/sm-bkk3

ข้อมูลที่ควรมีในหน้าปก CD ( ใช้ปากกาเขียน CD เขียนลงบนหน้าปกแผ่น CD )
1. ประเภทที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
2. ชื่อวง/ชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
3. ชื่อโรงเรียน
4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
หมายเหตุ: 1 แผ่น ต่อ 1 ประเภทการแข่งขัน ต่อสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

( นายนิพนธ์ ก้องเวหา )
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

ชั้นที่
4

ห้อง
241
สารอง

3

231
-

2

221

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558
ตารางห้องที่ใช้แข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ สพม. 2
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00
สถานที่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง (อาคาร 2)
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
242
243
244
245
246
247
วาดภาพ
วาดภาพ
วาดภาพไทย วาดภาพไทย
วาดภาพ
ระบายสี
ระบายสี
ประเพณี
ประเพณี
สีเอกรงค์
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม. ต้น
232
233
234
235
236
237
ศิลป์
ศิลป์
ศิลป์
ศิลป์
วาดภาพระบาย
สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ สร้างสรรค์
สี ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลาย
ม.ปลาย
ปะติด
ปะติด
224
225
226
227
ม.ต้น
ม.ต้น
ห้องมิตรสัมพันธ์
(คณะกรรมการตัดสิน)

หมายเหตุ

1. การแข่งขันประติมากรรมทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย แข่งที่ลานนภากาศ 2
2. ในกรณีฝนตกให้ย้ายการแข่งขันประติมากรรมเข้าแข่งขันชั้นล่าง อาคาร 3
3. แข่งขันวาดเส้นระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย แข่งที่ห้องสมุด อาคารดอนเฟื่อง ชั้น 2

ห้อง
248
วาดภาพ
สีเอกรงค์
ม.ปลาย
238
วาดภาพ
ระบายสี
ม.ต้น
228
-

ตารางกาหนดการแข่งขันทักษะด้านนาฏศิลป์
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนศรีพฤฒา (เวที 1 โรงยิม)
ประเภทการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น
13 พ.ย 57 08.00 น.-08.30 น. รายงานตัว
08.-30 น.-08.45 น. พิธีเปิด
09.00 น.-12.00 น. แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.ต้น
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-16.00 น. แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
ม.ปลาย
ประเภทการแข่งขันราวงมาตรฐาน/ตลก/มายากล (เวที 2ห้องพลังแผ่นดิน)
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น
08.00 น.-08.30 น. รายงานตัว
ม.ต้น
13 พ.ย 58 09.00 น.-10.30 น. แข่งขัน ราวงมาตรฐาน
ม.ปลาย
10.30 น.-12.00 น. แข่งขัน ราวงมาตรฐาน
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-14.30 น. แข่งขัน ตลก
ม.ต้น
14.30 น.-16.00 น. แข่งขัน มายากล
ม.ปลาย
ประเภทการแข่งขันระบามาตรฐาน/นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ (เวที 3 ลานครองราชย์)
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น
13 พ.ย 58 08.00 น.-08.30 น. รายงานตัว
ม.ต้น
09.00 น.-10.-30น. แข่งขัน ระบามาตรฐาน
ม.ปลาย
10.30 น.-12.00 น. แข่งขัน ระบามาตรฐาน
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-14.30 น. แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.ต้น
14.30 น.-16.00 น. แข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ม.ปลาย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ *เวลาโดยประมาณ
- เปิดรับสมัครลงทะเบียนทางออนไลน์ ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
หากไม่สมัครตามกาหนดไม่มีสิทธ์เข้าแข่งขัน
- ให้เตรียมแผ่น CD มาเอง (แผ่นสารองเพื่อป้องกันความผิดพลาด)
- หากทีมใดมาไม่ทันจับฉลากให้แข่งเป็นทีมสุดท้าย หลังจากการแข่งขันประเภทนั้นเสร็จสิ้นถือว่า
สละสิทธิ์
* * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งเวลาและโปรแกรมการแข่งขัน

ใบสมัครการแข่งขันดนตรีสากล
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 65 ประจาปีการศึกษา 2558
ประเภทการประกวด(ทาเครื่องหมาย )
 วงดนตรีลูกทุ่ง
 ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
 ประเภท ก
 ชาย ม.1 - ม.3
 ชาย ม.1 - ม.3
 ประเภท ข
 หญิง ม.1 - ม.3
 หญิง ม.1 - ม.3
 ชาย ม.4 - ม.6
 ชาย ม.4 - ม.6
 หญิง ม.4 - ม.6
 หญิง ม.4 - ม.6
 ขับร้องเพลงสากล
 ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ขับขานประสานเสียง
 ชาย ม.1 - ม.3
 ชาย ม.1 - ม.3
 ม.1 - ม.3
 หญิง ม.1 - ม.3
 หญิง ม.1 - ม.3
 ม.4 - ม.6
 ชาย ม.4 - ม.6
 ชาย ม.4 - ม.6
 หญิง ม.4 - ม.6
 หญิง ม.4 - ม.6
 วงดนตรีสตริง
 ม.1 - ม.3
 ม.4 - ม.6
ชื่อวง/ชื่อผู้เข้ารับการประกวด
วง/นาย/นางสาว/ด.ช./ด.ญ................................................................................................................................
กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............................ โรงเรียน ....................................................................
โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ ............................ แขวง .............................................เขต....................................................
E-mail ............................................................ ผู้ฝึกซ้อม (ชื่อครู) .......................................................................
เบอร์โทรศัพท์ .......................................................E-mail ครูผู้ฝึกซ้อม .............................................................
ได้จัดส่งแบบบันทึกวิดีโอสาหรับการพิจารณาในรอบคัดเลือกมาพร้อมกันนี้แล้ว โดยมิได้ปรับปรุงแก้ไข
คุณภาพของเสียงและบุคลิกของผู้เข้าประกวดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด
ขอรับรองว่าผู้เข้ารับการแข่งขันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดทุกประการ

(..............................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน ...............................................

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
กาหนดการแข่งขันสาระดนตรีสากล
การแข่งขันทักษะทางดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท 1. การแข่งขันวงดนตรีสตริง
2. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก และประเภททีม ข
3. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ( ชาย , หญิง )
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ( ชาย , หญิง )
5. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ( ชาย , หญิง )
6. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ( ชาย , หญิง )
7. การประกวดขับขานประสานเสียง
กาหนดส่ง

หมายเหตุ

- ส่ง DEMO การแข่งขันทุกประเภท ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558
- กรรมการพิจารณา DEMO วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558
- ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ทางเว็บไซด์ - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- โรงเรียนราชวินิตบางเขน
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ที่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

1. เกณฑ์การแข่งขันพิจารณาตามเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
ปีการศึกษา 2558
2. การบันทึก DEMO ขอให้บันทึกประเภทละ 1 แผ่น
3. ส่ง DEMO ที่ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ผู้ประสานงาน...ครูแก้วใจ เหมือนอินทร์
โทร. 08-1424-1905
โทร. 0-2580-1555

* * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งเวลาและโปรแกรมการแข่งขัน

ตารางกาหนดการแข่งขันทักษะด้านดนตรีสากล
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ประเภทการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง/ไทยลูกกรุง/สากล/พระราชนิพนธ์
( เวที 1 ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกีรยติ )
วัน/เดือน/ปี
เวลา
11 พ.ย 57 08.00 น.-08.30 น.
08.-30 น.-08.45 น.
09.00 น.-12.00 น.
12.00 น.-13.00 น.
13.00 น.-14.30 น.
14.30 น.-17.30 น.

รายการ
รายงานตัว
พิธีเปิด
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย,หญิง)
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย,หญิง)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (ชาย,หญิง)
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย,หญิง)

ระดับชั้น หมายเหตุ
ม.ต้น
ม.ปลาย

ม.ต้น
ม.ปลาย

ประเภทการประกวดขับขานประสานเสียง/วงดนตรีสตริง/วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก และประเภททีม ข
( เวที 2 หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกีรยติ )
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น หมายเหตุ
11 พ.ย 57 08.00 น.- 08.45 น. รายงานตัว
09.00 น.- 12.00 น. การประกวดขับขานประสานเสียง
ม.ต้น
การแข่งขันวงดนตรีสตริง
ม.ปลาย
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 17.30 น. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ทีม ก และ
ม.ต้น
ประเภททีม ข
ม.ปลาย
* * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งเวลาและโปรแกรมการแข่งขัน

ตารางกาหนดการแข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
ประเภทการแข่งขันวงดนตรีไทย ( เวที 1 ห้องโสตทัศนศึกษา )
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น หมายเหตุ
14 พ.ย 57 08.00 น.-08.30 น. รายงานตัว
08.-30 น.-08.45 น. พิธีเปิด
ม.ต้น
09.00 น.-12.00 น. แข่งขัน วงเครื่องสายวงเล็ก
ม.ปลาย
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-14.30 น. แข่งขัน วงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสาย
ม.ต้น
14.30 น.-17.30 น.
เครื่องเดี่ยว
ม.ปลาย
แข่งขัน วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องค
ประเภทการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก/เดี่ยวระนาดทุ้ม/เดี่ยวฆ้องวงใหญ่เดี่ยว/ฆ้องวงเล็ก
( เวที 2 ห้องอาหารครู )
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รายการ
ระดับชั้น หมายเหตุ
14 พ.ย 58 09.00 น.-10.30 น. แข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก
ม.ต้น
10.30 น.-12.00 น. แข่งขัน เดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.ปลาย

วัน/เดือน/ปี
14 พ.ย 58

วัน/เดือน/ปี
14 พ.ย 58

12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-14.30 น. แข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่
ม.ต้น
14.30 น.-17.30 น. แข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงเล็ก
ม.ปลาย
ประเภทการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง/เดี่ยวซออู้/เดี่ยวจะเข้/วงอังกะลุง
( เวที 3 ห้องศูนย์ดนตรีไทย 442 )
เวลา
รายการ
ระดับชั้น
09.00 น.-10.-30น. แข่งขัน เดี่ยวซอด้วง
ม.ต้น
10.30 น.-12.00 น. แข่งขัน เดี่ยวซออู้
ม.ปลาย
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-17.30 น. แข่งขัน เดี่ยวจะเข้
ม.ต้น
ม.ปลาย
ประเภทการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง/เดี่ยวซออู้/เดี่ยวจะเข้/วงอังกะลุง
( เวที 4 ห้องวิถีพุทธ )
เวลา
รายการ
ระดับชั้น
09.00 น.-10.-30น. แข่งขัน เดี่ยวขิม 7 หย่อง
ม.ต้น
10.30 น.-12.00 น. แข่งขัน เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
ม.ปลาย
12.00 น.-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-14.30 น. แข่งขัน ขับร้องเพลงไทย
ม.ต้น
14.30 น.-17.30 น. แข่งขัน วงอังกะลุง
ม.ปลาย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ กาหนดส่ง - ส่ง DEMO การแข่งขันทุกประเภท ภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ถึง
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- กรรมการพิจารณา DEMO วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558
ทางเว็บไซด์ - ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
ที่ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
- หากทีมใดมาไม่ทันจับฉลากให้แข่งเป็นทีมสุดท้าย หลังจากการแข่งขันประเภท
นั้นเสร็จสิ้นถือว่าสละสิทธิ์
* * อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งเวลาและโปรแกรมการแข่งขัน

