
 ชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

 วตัถปุระสงคข์องการกอ่ต ัง้ชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

วตัถปุระสงคข์องชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีมดีังตอ่ไปนี ้

 4.1  สง่เสรมิความเป็นหนึง่เดยีวในกลุม่ศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีและ

ครอบครัว 

 4.2  เพือ่สง่เสรมิและด ารงไวซ้ ึง่ความเขา้ใจ ความสามัคค ีความรว่มมอื ความรัก

ผกูพัน การเกือ้กลูซึง่กันและกัน และประสานงานระหวา่งศษิยโ์รงเรยีนสุ

นทราภรณ์การดนตร ีและครอบครัว กับสถาบันสนุทราภรณ์ อัน

ประกอบดว้ย โรงรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีวงดนตรสีนุทราภรณ์ และ

มลูนธิสินุทราภรณ์  รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสถาบันสนุทราภรณ์ 

 4.3  เป็นสือ่กลางแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา่งสมาชกิและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ในและตา่งประเทศ  

 4.4  สนับสนุน สง่เสรมิ และอนุรักษ์และเผยแพรค่วามรูแ้ละขอ้มลูตลอดจนบท

เพลงสนุทราภรณ์ใหเ้ป็นทีรู่จั้กกวา้งขวางทัง้ในและตา่งประเทศ และใหค้ง

อยูคู่ส่งัคมไทยตลอดไป 

 4.5  สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และ

วฒันธรรมอันดขีอง 

ชาตไิทย โดยอาศัยบทเพลงสนุทราภรณ์เป็นสือ่ 

 4.6  สนับสนุนการศกึษาคน้ควา้วจัิยเกีย่วกับบทเพลงสนุทราภรณ์และสนับสนุน

บทเพลงสนุทราภรณ์ในการด าเนนิการเพือ่สาธารณะประโยชน์ 

 4.7  ไมด่ าเนนิการเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมทางการเมอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 ขอ้บงัคบัชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

หลักการและเหตผุล 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรเีป็นไปอยา่งมี

ระบบ และมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิงาน เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคค ีความรว่มมอื 

ความรักผกูพัน ระหวา่งศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรแีละครอบครัว กับสถาบัน

สนุทราภรณ์ อันประกอบดว้ย โรงรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีวงดนตรสีนุทราภรณ์ 

และมลูนธิสินุทราภรณ์  รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสถาบันสนุทราภรณ์ จงึก าหนด

ขอ้บังคับไวด้ังนี ้

 

 



(ก) หมวดท่ัวไป 

 ขอ้ 1. ขอ้บังคับนีเ้รยีกวา่ “ขอ้บังคับชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร”ี ซึง่

ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่  “ขอ้บังคบั” 

 ขอ้ 2. ขอ้บังคับนีใ้หใ้ชบ้ังคับแกส่มาชกิชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

 ขอ้ 3. ในขอ้บังคับนี้ 

  3.1 “ชมรม” หมายถงึ ชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

3.2 “คณะกรรมการชมรม” หมายถงึ คณะกรรมการชมรมศษิยโ์รงเรยีนสุ

นทราภรณ์การดนตร ีซึง่เป็นบคุคลทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากสมาชกิของ

ชมรม 

3.3 “สมาชกิ” หมายถงึ สมาชกิของชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การ

ดนตร ีรายละเอยีดปรากฏตาม ขอ้ 5.  

 ขอ้ 4. วตัถปุระสงคข์องชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีมดีังตอ่ไปนี ้

4.1 สง่เสรมิความเป็นหนึง่เดยีวในกลุม่ศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การ

ดนตร ีและครอบครัว 

4.2 เพือ่สง่เสรมิและด ารงไวซ้ ึง่ความเขา้ใจ ความสามัคค ีควรรว่มมอื 

ความรักผกูพัน การเกือ้กลูซึง่กันและกัน และประสานงานระหวา่งศษิย์

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีและครอบครัว กับสถาบันสนุทราภรณ์ อัน

ประกอบดว้ย โรงรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีวงดนตรสีนุทราภรณ์ และ

มลูนธิสินุทราภรณ์  รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับสถาบันสนุทราภรณ์ 

4.3 เป็นสือ่กลางแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหวา่งสมาชกิและผูท้ี่

เกีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศสนับสนุน สง่เสรมิ และอนุรักษ์และ

เผยแพรค่วามรูแ้ละขอ้มลูตลอดจนบทเพลงสนุทราภรณ์ ใหเ้ป็นทีรู่จั้ก

กวา้งขวางทัง้ในและตา่งประเทศ และใหค้งอยูคู่ส่งัคมไทยตลอดไป 

4.5 สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และ

วฒันธรรมอันดขีองชาตไิทย โดยอาศัยบทเพลงสนุทราภรณ์เป็นสือ่ 

4.6 สนับสนุนการศกึษาคน้ควา้วจัิยเกีย่วกับบทเพลงสนุทราภรณ์และ

สนับสนุนบทเพลง สนุทราภรณ์ในการด าเนนิการเพือ่สาธารณะประโยชน์ 

    4.7 ไมด่ าเนนิการเกีย่วขอ้งกับกจิกรรมทางการเมอืงใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 



(ข) หมวดสมาชกิชมรม 

 ขอ้ 5. สมาชกิชมรม แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้

5.1. สมาชกิสามัญ  ไดแ้ก ่  ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิคยผา่นการลงทะเบยีนเป็น

นักเรยีนโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรทีกุหลักสตูร และยืน่เอกสารแสดง

ความจ านงเป็นสมาชกิตอ่ชมรม 

    5.2 สมาชกิสมทบ   ไดแ้ก ่คูส่มรสตามกฏหมายของสมาชกิในขอ้ 7.1  

   5.3 สมาชกิกติตมิศักดิ ์ ไดแ้ก ่

(1) ผูบ้รหิาร ครผููส้อน เจา้หนา้ทีแ่ละบคุลากรของสถาบัน 

     สนุทราภรณ์  

(2) บคุคลทีไ่ดท้ าคณุประโยชนใ์หแ้กช่มรม ซึง่คณะกรรมการชมรมมี

มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์หเ้ชญิเป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ ์

 ขอ้ 6. การเป็นสมาชกิ 

6.1 สมาชกิภาพของสมาชกิสามัญ เริม่ตน้เมือ่มสีถานะภาพเป็นนักเรยีน

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรแีละยืน่ความจ านงตอ่ชมรม 

6.2 สมาชกิภาพของสมาชกิสมทบ เริม่ตน้ตามสถานะภาพของสมาชกิ

สามัญ 

6.3 สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศักดิ ์เริม่ตัง้แตว่นัทีช่มรมฯ ไดรั้บการ

ตอบรับการเชญิเขา้เป็นสมาชกิ 

 ขอ้ 7. สทิธแิละหนา้ทีข่องสมาชกิ 

  7.1 สมาชกิสามัญ มสีทิธแิละหนา้ที ่

(1) รว่มกจิกรรมทีช่มรมจัดขึน้หรอืจัดรว่มกับหน่วยงานอืน่ 

(2) รับประโยชนท์ีช่มรมจัดใหแ้กส่มาชกิ 

(3) ออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการชมรม 

(4) เขา้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการชมรม 

(5) เสนอขอ้คดิเห็นเกีย่วกับกจิกรรมในขอบเขตแหง่    

วตัถปุระสงคข์องชมรมตอ่คณะกรรมการชมรมเพือ่พจิารณา 

(6) รว่มประชมุใหญแ่ละมสีทิธอิภปิรายชีแ้จง แสดงความคดิเห็น 

(7) รักษาผลประโยชนข์องชมรม และปฏบิัตติามขอ้บังคับชมรม 

(8) ช าระคา่บ ารงุตามทีค่ณะกรรมการชมรมก าหนด  

7.2 สมาชกิสมทบ และสมาชกิกติตมิศกัดิ ์มสีทิธแิละหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกับ

สมาชกิสามัญ เวน้แตส่ทิธแิละหนา้ทีต่าม ขอ้ 7.1(3)  ขอ้ 7.1(4)  

และ ขอ้ 7.1(8)     



 ขอ้ 8. การขาดจากสมาชกิภาพ 

8.1 สมาชกิทกุประเภท ขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะกรรมการชมรมมมีตเิป็นเอกฉันทใ์หพ้น้จากการเป็น            

สมาชกิ  

 

    (ค) หมวดการบรหิารงานของชมรม 

ขอ้ 9. การด าเนนิกจิการของชมรมใหก้ระท าโดยคณะกรรมการชมรมซึง่ไดรั้บ

เลอืกตัง้จากทีป่ระชมุสามญัประจ าปีของสมาชกิชมรมคณะกรรมการชมรม

ประกอบดว้ย ประธาน  รองประธาน 2 คน  เลขานุการ  เหรัญญกิ  และ

กรรมการอืน่อกีไมเ่กนิ 10 คนคณะกรรมการชมรมอาจเสนอใหค้ณะกรรมการ

ชมรมแตง่ตัง้ทีป่รกึษาชมรมไดไ้มเ่กนิ 5 คน 

ขอ้ 10. คณะกรรมการชมรมอยูใ่นต าแหน่งวาระละ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ 

ขอ้ 11. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการชมรมวา่งลงกอ่นครบวาระ ใหค้ณะกรรมการ

ชมรมเลอืกสมาชกิสามัญเขา้เป็นกรรมการชมรมในต าแหน่งทีว่า่ง  โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการชมรมทีเ่หลอืไมน่อ้ยกวา่สองในสาม และใหผู้ท้ี่

ไดรั้บเลอืกอยูใ่นต าแหน่งตามระยะเวลาทีเ่หลอืของคณะกรรมการชมรม 

ขอ้ 12. กรรมการชมรมทีพ่น้ต าแหน่งตามวาระหรอืพน้ต าแหน่งดว้ยเหตใุดก็ด ีตอ้ง

มอบงานใหก้รรมการชมรมทีรั่บต าแหน่งใหมภ่ายใน 15 วนั  

ขอ้ 13. ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการชมรมไมน่อ้ยกวา่ปีละ 6 ครัง้ การประชมุ

คณะกรรมการชมรม ตอ้งมกีรรมการเขา้รว่มประชมุเกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดทีม่อียูใ่นขณะนัน้จงึครบเป็นองคป์ระชมุ การชีข้าดใหถ้อื

เสยีงขา้งมาก กรรมการหนึง่คนมเีสยีงหนึง่เสยีง  หากเสยีงเทา่กันใหป้ระธาน

ทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด และใหถ้อืวา่เป็นทีส่ดุ 

ขอ้ 14. ใหค้ณะกรรรมการชมรมจัดใหม้กีารประชมุใหญส่ามัญประจ าปี 1 ครัง้ ภายใน

เดอืนมกราคมของทกุปี การประชมุใหญส่ามัญประจ าปีตอ้งมสีมาชกิสามัญเขา้

รว่มประชมุใมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสีข่องจ านวนสมาชกิสามัญทัง้ส ิน้ในขณะนัน้จงึ

ครบเป็นองคป์ระชมุ หากสมาชกิสามัญมาประชมุไมค่รบองคป์ระชมุ ก็ใหเ้ลือ่น

ไปประชมุใหมภ่ายใน 15 วนั และในการประชมุครัง้ตอ่ไปมสีมาชกิสามัญ

เทา่ใดก็ใหถ้อืวา่ครบองคป์ระชมุการเรยีกประชมุใหญส่ามัญประจ าปีใหแ้จง้แก่

สมาชกิทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 



 ขอ้ 15. คณะกรรมการชมรมอาจเรยีกประชมุวสิามัญไดต้ามทีค่ณะกรรมการชมรม

เห็นสมควร หรอืตามทีส่มาชกิสามัญจ านวนไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสีข่องจ านวน

สมาชกิสามัญทัง้ส ิน้ในขณะนัน้รอ้งขอ และคณะกรรมการชมรมตอ้งเรยีกใหม้ี

การประชมุภายใน 15 วนั การเรยีกประชมุวสิามัญใหแ้จง้แกส่มาชกิทราบ

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั  

 ขอ้ 16. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปีและทีป่ระชมุวสิามัญ 

ใหถ้อืหนึง่เสยีงของสมาชกิสามัญหนึง่คนเป็นหนึง่คะแนน การชีข้าดใหถ้อื

เสยีงขา้งมาก หากเสยีงเทา่กันใหป้ระธานทีป่ระชมุมคีะแนนอกีเสยีงหนึง่เป็น

เสยีงชีข้าดสมาชกิสามัญจะมอบฉันทะใหส้มาชกิสามัญคนอืน่ออกเสยีงแทน

ตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสอื และตอ้งยืน่ตอ่ประธานเมือ่เริม่

หรอืกอ่นเริม่ประชมุ 

ขอ้ 17. ในกรณีเลอืกตัง้กรรมการชมรม ใหท้ีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปีเสนอชือ่

คณะกรรมการเลอืกตัง้จ านวน 3 คน เป็นผูด้ าเนนิการเลอืกตัง้ใหส้มาชกิ

สามัญเสนอชือ่ผูเ้ขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการชมรมตอ่ทีป่ระชมุใหญ่

สามัญประจ าปี โดยมผีูรั้บรองอยา่งนอ้ย 1 คน เมือ่ปิดการเสนอชือ่แลว้ให ้

คณะกรรมการเลอืกตัง้แจกบัตรเลอืกตัง้แกส่มาชกิสามัญเพือ่การออกเสยีง

คนละ 1 บัตร หากมคีะแนนเสยีงเทา่กันในล าดับสดุทา้ยใหต้ัดสนิโดยวธิจัีบ

สลาก ใหค้ณะกรรมการเลอืกตัง้เสนอชือ่ผูไ้ดรั้บคะแนนสงูสดุจ านวน 15 คน 

แกป่ระธานทีป่ระชมุ ซึง่จะประกาศชือ่ผูไ้ดค้ะแนนสงูสดุดังกลา่วเป็น

กรรมการชมรม 

ขอ้ 18. ใหค้ณะกรรมการชมรมทีไ่ดรั้บการเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปี 

ประชมุเลอืกประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญกิ และต าแหน่งอืน่ ๆ  

ขอ้ 19. กรรมการชมรมพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

  19.1 ออกตามวาระ 

  19.2 ขาดจากสมาชกิภาพของชมรม 

  19.3 ลาออกจากการเป็นกรรมการชมรม 

 

 

 

 

 

 



(ง) หมวดการเงนิและบัญช ี

 ขอ้ 20. ใหเ้หรัญญกิเป็นผูรั้บผดิชอบการเก็บรักษาเงนิ เอกสารทางการเงนิ และ

จัดท าบัญชตีามหลกัการบญัชทีีย่อมรับกันโดยท่ัวไป ทกุวนัสิน้สดุของแตล่ะ

ไตรมาส เหรัญญกิตอ้งจัดท างบการเงนิซึง่ประกอบดว้ย งบรายรับ รายจา่ย 

และงบดลุ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการชมรมแลว้ตดิประกาศ ณ สถานทีท่ า

การของชมรม ภายใน 7 วัน  

ขอ้ 21. บรรดาเงนิและทรัพยส์นิทัง้หมดใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ชมรม ใหน้ าเงนิสดไปฝากไวใ้นธนาคารหรอืสถาบันการเงนิตามที่

คณะกรรมการชมรมก าหนด 

ขอ้ 22. อ านาจในการอนุมัตสิัง่จา่ยเงนิ 

  22.1 การอนุมัตสิัง่จา่ยเงนิตอ่หนึง่รายการมดีังนี ้

(1) ไมเ่กนิ 10,000 บาท เป็นอ านาจของประธานหรอืรองประธานที่

ไดรั้บมอบหมายเป็นผูอ้นุมัต ิ

(2) เกนิ 10,000 บาท แตไ่มเ่กนิ 30,000 บาท เป็นอ านาจของ

ประธานหรอืรองประธานทีไ่ดรั้บมอบหมาย รว่มกับ เลขานุการ

หรอืเหรัญญกิเป็นผูอ้นุมัต ิ

(3) เกนิ 30,000 บาท เป็นอ านาจตามเสยีงขา้งมากของ

คณะกรรมการชมรมเป็นผูอ้นุมัต ิ

22.2 ใหป้ระธานหรอืรองประธานทีไ่ดรั้บมอบหมายลงนามรว่มกับเหรัญญกิ

หรอืเลขานุการในเอกสารสัง่จา่ยใหส้มบรูณ์ครบถว้นกอ่นการจา่ยเงนิ

ออกไป จงึจะมผีลผกูพันตอ่ชมรม  

22.3  การจา่ยเงนิหรอืด าเนนิการใด ๆ เกีย่วกับทรัพยส์นิของชมรมจะตอ้ง

แจง้หรอืรายงานใหค้ณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบการท า

รายการดังกลา่วกอ่นการด าเนนิงาน  หรอืกรณีจ าเป็นเรง่ดว่น 

ประธานชมรมหรอืเหรัญญกิอาจแจง้ใหก้รรมการทราบดว้ยวาจา และ

ด าเนนิการใหค้ณะกรรมการใหส้ตัยาบันภายใน 7 วันจงึจะมผีลผกูพัน

ตอ่ชมรม 

 ขอ้ 23. ปีการเงนิใหถ้อืตามปีปฏทินิ เมือ่ส ิน้สดุปีการเงนิทกุ ๆ ปี ใหค้ณะกรรมการ

ชมรมจัดท าบัญชรีายรับ รายจา่ย บัญชทีรัพยส์นิ หนีส้นิ และงบดลุ และ

น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุใหญส่ามัญประจ าปีเพือ่ทราบและรับรอง 

 

 



(จ) หมวดการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บังคับและเลกิชมรม 

 ขอ้ 24. การแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้บังคับชมรมกระท าไดโ้ดยเสยีงสองในสามของ

สมาชกิสามัญในทีป่ระชมุใหญ ่

 ขอ้ 25. การเลกิชมรม ใหค้ณะกรรมการชมรมเรยีกประชมุวสิามัญภายใน 7 วนันับ

แตว่นัทีส่มาชกิสามัญจ านวนไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนสมาชกิสามัญ

ทัง้ส ิน้ในขณะนัน้เสนอขอใหเ้ลกิชมรม  การเลกิชมรมตอ้งใขเ้สยีงขา้งมาก

ไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องสมาชกิสามัญทัง้ส ิน้ในขณะนัน้ และมใิหน้ า

ขอ้บังคับขอ้ 1. และ ขอ้ 15. มาใชส้ว่นทรัพยส์นิ ใหม้กีารช าระบัญชภีายใน 

30 วนั ถา้มทีนุทรัพยส์ทุธเิหลอื ใหบ้รจิาคทัง้หมดใหแ้กม่ลูนธิสินุทราภรณ์

ภายใน 5 วนัท าการหลังจากวนัช าระบัญชเีสร็จสิน้ 

 

(ฉ) บทเฉพาะกาล 

 ขอ้ 26. ในชว่งเริม่แรกนับถงึวนัที ่ 31 มนีาคม 2553 ใหผู้จั้ดการโรงเรยีนสนุทรา

ภรณ์การดนตรที าหนา้ทีเ่ป็นประธานชัว่คราวของชมรม เพือ่ด าเนนิการดังนี ้

26.1 คัดเลอืกและแตง่ตัง้ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิคยผา่นการลงทะเบยีนเป็น

นักเรยีนโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรจี านวนไมเ่กนิ 10 คน ใหร้ว่ม

ท าหนา้ทีเ่ป็นคณะกรรมการชัว่คราวของชมรม 

26.2 ใหค้ณะกรรมการชัว่คราวของชมรมตาม ขอ้ 26.1 ประกาศใหผู้ท้ีม่ ี

คณุสมบัตเิป็นสมาชกิสามญัของชมรม ตาม ขอ้ 5.1 ยืน่เอกสาร

แสดงความจ านงเป็นสมาชกิตอ่ชมรม ภายในก าหนดระยะเวลา

ตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 26. วรรคแรก 

ขอ้ 27. ภายในระยะเวลา 30 วนันับแตส่ ิน้สดุระยะเวลาตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 26 

วรรคแรก ใหค้ณะกรรมการชัว่คราวของชมรมตามขอ้ 26.1 จัดประชมุใหญ่

สามัญเป็นวาระเริม่แรกเพือ่เลอืกตัง้คณะกรรมการชมรมตามขอ้ 9. 

ขอ้ 28.  ใหค้ณะกรรมการชัว่คราวของชมรมตามขอ้ 26.1 สง่มอบงานให ้

คณะกรรมการชมรมทีไ่ดรั้บเลอืกตัง้ภายใน 7 วนั นับแตว่นัประชมุใหญ่

สามัญตามขอ้ 27. 

 

 

 

 

 



 

 ทีป่รกึษา และคณะกรรมการชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

ทีป่รกึษาชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี: 

1.   คณุอตพิร สนุทรสนาน เสนะวงศ ์ 

2.   คณุก าธร วงัอดุม    

3.   คณุพรรณี สภุัทรพันธุ ์   

4.   คณุพรรณนภิา สวุรรณสทุธ ิ  

5.   คณุอรพรรณ อดุมพานชิ   

 

ทีป่รกึษาประธานชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี: 

1.   ดร.สพุงษ์ เอกศริพิงษ์    

2.   คณุพรีะยทุธ อปุถัมภ ์   

3.   คณุชตุพัิฒน ์สบืธรรม  

4.   คณุสริลิกัษณ์ แกลว้กสกิรรม 

 

คณะกรรมการชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี: 

(มวีาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี  - ชดุปัจจบุันสิน้สดุวาระวนัที ่31 มนีาคม 2554)   

1.   คณุปรชีา    เศขรฤทธิ ์  ประธานชมรม ฯ 

2.   คณุสาโรช  เจรญิสวสัดิ ์ รองประธาน 

3.   คณุสดุจติต ์  หงสอ์รณุ   รองประธาน 

4.   คณุพัชรนิยี ์  อยทุธย์านนท ์ เหรัญญกิ 

5.   คณุดวงใจ   ชืน่เจรญิ   ผูช้ว่ยเหรัญญกิ 

6.   คณุมนัสนันท ์ พงศน์รวชิญ ์ เลขานุการ 

7.   คณุวลัลภา   ธัมกติตคิณุ  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

8.   คณุโกษา   รัตนวงศ ์  กรรมการและกรรมการฝ่ายกจิกรรมพเิศษ 

9.  คณุอ าพันธ ์ ทัศนชเูกยีรต ิ กรรมการ 

10. คณุธัญญธร  รักกมล   กรรมการ 

11. คณุภัทรพร  ศรไีชยรัตน ์  กรรมการ 

12. คณุอรอนงศ ์ จันทรข์ า   กรรมการ 

13. คณุวาสนา  พฤกษาอาชพี  กรรมการ 

14.  คณุนทัิศน ์ ภรูเิทเวศร ์  กรรมการ 

15.  คณุรตรัิตน ์ เอือ้จติสนัต ์ กรรมการ 



 

 ทีต่ ัง้และแผนที ่ของชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

เลขที ่  202   ซอยสจุรติ 2   ถนนพระราม 5   

แขวงจติรลดา เขตดสุติ  กรงุเทพฯ 10300  

(GPS Location : 13° 46’ 25.05” N - 100° 31’ 15.99” E) 

โทรศัพท ์081-989-7190, 086-065-1148, 085-091-3132 โทรสาร 0-2241-

3535 

(ศนูยบ์รกิารสนุทราภรณ์ โทรศัพท ์081-285-1427) 

อเีมล ์: krueauh.studentclub@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

 ประวตัโิรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรกีอ่ตัง้ข ึน้เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2512 ซึง่เป็นปีเดยีวกับทีว่ง

ดนตรสีนุทราภรณ์ฉลองอายกุารด าเนนิงานครบปีที ่30 โดยครเูอือ้ สนุทรสนาน ผูก้อ่ตัง้ 

ไดใ้หเ้หตผุลไวว้า่ “จากประสบการณ์ท างานกวา่ 30 ปี ผมเห็นวา่นักรอ้งในประเทศไทย

สว่นใหญไ่มส่ามารถอา่นโน๊ตได ้ท าใหต้อ้งพึง่พามนัีกดนตรเีป็นพีเ่ลีย้งเสมอ” และ

เหตผุลส าคัญอกีประการหนึง่ คอื เพือ่ผลตินักรอ้งป้อนวงดนตรสีนุทราภรณ์ และอนุรักษ์

แนวเพลงสนุทราภรณ์ซึง่ม ี“ทางเพลง” เป็นของตนเอง ไมเ่หมอืนกับเพลงลกูกรงุอืน่ๆ 

ใหค้งอยูต่อ่ไปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

ทัง้นี ้ครเูอือ้ สนุทรสนาน ไดร้วบรวมเพือ่นนักดนตรทีีร่ว่มแตง่เพลงและเลน่ดนตรดีว้ยกัน

ในวงสนุทราภรณ์ อาท ิครเูวส สนุทรจามร ครสูร ิยงยทุธ ครสุมบญุ ดวงสวสัดิ ์และครู

เจษฐา เดชอดุม ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ป็นครเูพลงและนักดนตรรีะดับแนวหนา้ของประเทศ

ไทย เขา้มาท าหนา้ทีอ่าจารยฝึ์กสอนทัง้ดา้นขบัรอ้งและเลน่ดนตร ีเนน้การเรยีนการสอน

ตามแบบฉบับของพระเจนดรุยิางคซ์ ึง่เป็นอาจารยข์องครเูอือ้ ในสมัยทีศ่กึษาดา้นดนตรทีี่

โรงเรยีนพรานหลวง (มสิกวนั) ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุ-เกลา้เจา้อยูห่ัวฯ รัชกาลที ่๖  

 

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรไีดผ้ลตินักเรยีนมากมาย โดยเฉพาะกลุม่นักรอ้งภายใตช้ือ่ 

“นักรอ้งนักเรยีน” ของวงดนตรสีนุทราภรณ์ อาท ิพรศลุ ีวชิเวช เจอืนศักดิ ์นอ้ยสวุรรณ 

ทพีรักษ์ แสงเงนิ ซึง่มผีลงานบันทกึเสยีงกับวงดนตรสีนุทราภรณ์ และไดก้ลายมาเป็น

นักรอ้งประจ าวงดนตรสีนุทราภรณ์ในปัจจบุัน ถอืเป็นศษิยเ์อกรุน่สดุทา้ยทีผ่า่นการ

ฝึกสอนโดยครเูอือ้ ฯ นอกจากนี ้ศลิปินทีม่ชี ือ่เสยีงในปัจจบุัน อาท ิดาวใจ ไพจติร และ

ทรงวฒุ ิจรญูเรอืงฤทธิ ์อดตีหัวหนา้วงดนตรเียือ่ไม ้ก็เคยผา่นการศกึษาทีโ่รงเรยีนสนุท

ราภรณ์การดนตรเีชน่กัน 

 

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรถีอืเป็นโรงเรยีนดนตรขีองเอกชนทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่

ของประเทศไทย ผลตินักเรยีนและนักรอ้งป้อนใหก้บัวงการเพลงไทยเป็นจ านวนหลาย

พันคน โดยผลงานลา่สดุ คอื นักรอ้งคลืน่ลกูใหมส่นุทราภรณ์ ซึง่เป็นกลุม่เยาวชนทีม่ใีจ

รักในเพลงสนุทราภรณ์ อาท ิเอ็ม-เชีย่วชาญ กจิสมบัตไิชย ว-ิวรัิช ศรพีงษ์ นุ่น-สบุงกช 

ทองชว่ง และมนี-ณัฏฐน์ร ีมะลทิอง เป็นตน้ มผีลงานบันทกึเสยีงกับวงดนตรสีนุทราภรณ์

ถงึ 6 อัลบัม้ และก าลังไดรั้บความสนใจและชืน่ชอบอยา่งมากในหมูแ่ฟนเพลงสนุทรา

ภรณ์ในขณะนี้ 



 

รายละเอยีดเพิม่เตมิอืน่ๆ : 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี: อตพิร สนุทรสนาน เสนะวงศ ์

อาจารยใ์หญ ่: พ.ท. ยะเรศ ชดิทว้ม 

อาจารยผ์ูฝึ้กสอน : ร.อ.สมคดิ เกษมศร ีและอาจารยโ์กมล โลกะกลนิทร ์

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่โทร 08-1285-1427 

 สาสน์จากผูอ้ านวยการโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี(รอเอกสาร) 

 ระเบยีบการและตดิตอ่สอบถาม 

ระเบยีบการโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

หลักสตูรท่ัวไป 

1. การรับนักเรยีน ไมจ่ ากัดวยั และความรู ้ทัง้ชายและหญงิ 

2. สอนตามหลักสตูรของ พระเจนดรุยิางค ์และครเูอือ้ สนุทรสนาน 

3. การแตง่กาย  แตง่กายสภุาพ เรยีบรอ้ย 

4. การเรยีน  เรยีนทกุวนัเสารต์ัง้แตเ่วลา 13.00-16.00 น. 

5. อัตราคา่เลา่เรยีน วชิาขบัรอ้ง 2,200 บาท/4 ครัง้ 

หมายเหต ุ: การขาดเรยีน 3 สปัดาหต์ดิตอ่กันจะตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนใหม ่

เมือ่นักเรยีนมคีวามช านาญแลว้ ทางโรงเรยีนจะจัดใหแ้สดงรว่มกับวงดนตรสีนุทรา

ภรณ์ ตามงานคอนเสริต์ และงานแสดงตา่งๆ ของวง 

หลักสตูรไวโอลนิ 

1. การรับนักเรยีน ไมจ่ ากัดวยัและความรู ้ทัง้หญงิและชาย 

2. เรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั ตามแตจ่ะตกลงกบัทางโรงเรยีน สปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง 

3. อัตราคา่เลา่เรยีน ไวโอลนิ 3,500 บาท/4 ครัง้ 

หมายเหต ุ: การขาดเรยีน 3 สปัดาหต์ดิตอ่กัน จะตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนใหม ่

การรับสมัคร : รับสมัครทกุวนัในเวลาราชการ ขอใหน้ าส าเนา  บัตรประชาชน  บัตรนสิติ  

นักศกึษา  นักเรยีน  มาแสดงดว้ย และมคีา่ลงทะเบยีน 300 บาท ซึง่ทางโรงเรยีนขอ

สงวนสทิธิ ์ไมค่นืเงนิคา่ลงทะเบยีน เมือ่สมัครแลว้ 

หลักสตูรพเิศษส าหรับผูบ้รหิารและวไีอพ ี

เรยีนสปัดาหล์ะ 1 วนั ตามแตจ่ะตกลงกบัทางโรงเรยีน สปัดาหล์ะ 2 ชัว่โมง ยกเวน้วนั

เสาร ์

 

 

 



อัตราคา่เลา่เรยีน 

เดอืนละ 3,000 บาท/ทา่น จ านวนนักเรยีน 4-5 คน 

เดอืนละ 3,500 บาท/ทา่น จ านวนนักเรยีน 3 ทา่น 

เดอืนละ 4,000 บาท/ทา่น จ านวนนักเรยีน 2 ทา่น 

หรอื เดอืนละ 5,500 บาท/ทา่น  (เรยีนคนเดยีว) 

หมายเหต ุ: การเรยีน 3 สปัดาหต์ดิตอ่กัน จะตอ้งช าระคา่เลา่เรยีนใหม ่

การรับสมัคร : รับสมัครทกุวนัในเวลาราชการ ขอใหน้ าส าเนาบัตรประชาชนมาดว้ย 

เมือ่นักเรยีนมคีวามช านาญการแลว้ จะไดรั้บเชญิใหเ้ป็นนักรอ้งกติตมิศกัดิ ์ในงาน

คอนเสริต์ และรว่มรายการแสดงตา่งๆ ของวงดนตรสีนุทราภรณ์ 

 

 ทีต่ ัง้และแผนที ่ ของโรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี 

      เลขที ่ 202 ซอยสจุรติ 2   ถนนพระราม 5   แขวงจติรลดา เขตดสุติ กรงุเทพฯ 

10300  

     โทรศัพท ์081-285-1427, 085-161-1433, 02-241-0974 โทรสาร 0-2241-3535 

 

 ขา่วสารและกจิกรรมของชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

 ขา่วสารชมรม 

 ขอเชญิรว่มทอดกฐนิและผา้ป่าสามัคค ีณ วดัราษฎรบ์รูณะ   

 บา้นหัวหาด หมูท่ี ่๙ ต าบลเหมอืงใหม ่อ าเภออัมพวา จังหวดัสมทุรสงคราม 

 วนัอาทติยท์ี ่๑๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เวลา ๐๙.๓๐ น. ถวายผา้พระกฐนิ 

 เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์

 ฉลององคก์ฐนิในวนัเสารท์ี ่๑๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 เวลา ๑๘.๓๐-๒๒.๐๐ น. วงดนตรสีนุทราภรณ์บรรเลง 

 ก าหนดการ สนุทราภรณ์สญัจร ครัง้ที ่10 :  “ทัศนศกึษา กันตนา มฟูวี ่ทาวน์”    

 จัดโดย ชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีรว่มกับ มลูนธิสินุทราภรณ์ 

 วนัเสารท์ี ่13 พฤศจกิายน 2553 

 07.00 คณะสนุทราภรณ์สญัจรลงทะเบยีน ณ กองบัญชาการศกึษา     ส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาต ิถนนวภิาวดรัีงสติ กรงุเทพฯ (ฝ่ังขาเขา้    เลยซอยวภิาวด ี42 

เล็กนอ้ย กอ่นถงึส านักงานหนังสอืพมิพ ์   บา้นเมอืง ตรงขา้มกองบัญชาการ

ต ารวจภธูร ภาค 1) 



 08:00 ออกเดนิทางสูอ่ าเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ   

(บรกิารอาหารเชา้บนรถ) 

 09:30 เดนิทางถงึกันตนา มฟูวี ่ทาวน ์ อ าเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม เยีย่ม  

ชมโรงถา่ยภาพยนต ์ละคร สารคด ีชืน่ชมกับบรรยากาศจากผลงานของ  คนไทยบน

เนือ้ทีก่วา่ 800 ไร ่รายลอ้มดว้ยสิง่ปลกูสรา้งยอ้นยคุ ธรรมชาต ิ ชนบท และฉากอัน

อลังการ น่าชมอยา่งยิง่  

 11.30 ออกเดนิทางไปรับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารมชีือ่ 

 13.30 ออกเดนิทางไปอ าเภออัมพวา จังหวดัสมทุรสงคราม  

 14.45 เดนิทางถงึอ าเภออัมพวา เวลาอสิระใหท้า่นไดช้ืน่ชมกับบรรยากาศตลาด  

น ้ายามเย็น “อัมพวา” อันเลือ่งชือ่ เลอืกซือ้อาหารของฝาก และแวะเยีย่ม  ชม “บา้น

ครเูอือ้...อัมพวา” ไดต้ามอัธยาศัย 

 16.00 ออกเดนิทางจากทา่น ้าหนา้ “บา้นครเูอือ้...อัมพวา” ดว้ยเรอืไปยังทีพั่ก   

แบบโฮมสเตย ์ใกลว้ดัราษฎรบรูณะ ต าบลเหมอืงใหม ่อันเป็นโรงเรยีน  แหง่แรกที่

ครเูอือ้ สนุทรสนาน เขา้ศกึษา 

 16:45 เดนิทางเขา้ทีพั่ก และพักผอ่นตามอัธยาศัย  

 17:45 เดนิชมธรรมชาตจิากทีพั่กมาพรอ้มกัน ณ วัดราษฎรบรูณะ  

 18:00 รับประทานอาหารเย็นเมนูพเิศษอันลอืชือ่จากครัวผูใ้หญห่ยบิ ณ บรเิวณ  วดั

ราษฎรบรูณะ 

 19:00 ชมการแสดงดนตรฉีลององคก์ฐนิ บรรเลงโดยวงดนตรสีนุทราภรณ์ ณ   

บรเิวณวดัราษฎรบรูณะ 

 22:00 เสร็จการแสดงแลว้ รับประทานขา้วตม้รอบดกึ แลว้แยกยา้ยกันเขา้   

พักผอ่น ณ ทีพั่กตามอัธยาศัย 

     

วนัอาทติยท์ี ่14 พฤศจกิายน 2553 

 08:00 รับประทานอาหารเชา้ ณ ทีพั่ก  

 09:00 เดนิจากทีพั่กมาพรอ้มกัน ณ วดัราษฎรบรูณะ เพือ่เตรยีมรว่มพธิทีอดกฐนิ 

 09.30 ประกอบพธิทีอดกฐนิ ณ วดัราษฎรบรูณะ 

 10:45 เสร็จพธิทีอดกฐนิ แลว้รว่มกันถวายภัตตาหารเพลแดพ่ระสงฆ ์

 11:30 รว่มรับประทานอาหารกลางวนั ณ วดัราษฎรบรูณะ 

 12:30 ออกเดนิทางจากทีพั่กโดยทางเรอืเพือ่ไปขึน้รถบัสปรับอากาศ ณ ทีจ่อด   รถ

ดา้นหลัง “บา้นครเูอือ้...อัมพวา” 



 13.15 ออกเดนิทางไปบา้นพักคนชรา อ าเภอนครชยัศร ี ในพระอปุถัมภข์อง    สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ  

 15:00 เดนิทางถงึบา้นพักคนชรา อ าเภอนครชยัศร ี เพือ่รว่มกันท ากศุลมอบเงนิ   และ

ของใชใ้หค้นชรา 

 15:45  ออกเดนิทางไปเปลีย่นอริยิาบท ณ บา้นสวนภัทรวรรณ อ าเภอนครชยัศร ี

 16:15 เดนิทางถงึบา้นสวนภัทรวรรณ อ าเภอนครชยัศร ี รว่มสนุกสนานขบัรอ้ง   เพลง

ตามอัธยาศัย 

 17:15 รว่มรับประทานอาหารเย็น 

 18:30 ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

 20:00 เดนิทางถงึกองบญัชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิถนนวภิาวด ี   รังสติ 

กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

 

หมายเหต ุ :   รายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

 

 

 คอนเสริต์ “ดว้ยใจรักสนุทราภรณ์ ครัง้ที ่3... เพือ่รวงทอง ทองลั่นธม”  

จัดโดย มลูนธิสินุทราภรณ์  

ณ โรงละครแหง่ชาต ิถนนราชนิ ีกรงุเทพมหานคร 

วนัอาทติยท์ี ่17 ตลุาคม 53 เวลา 13.30-17.30 น. 

บัตรราคา 300,600,1000,1500 และ 2000 บาท  

บัตรมจี าหน่ายที ่ศนูยบ์รกิารสนุทราภรณ์ โทร. 08-1285-1427  

ดว่นงานนีพ้ลาดไมไ่ด ้บัตรมจี านวนจ ากัด!  

พบกับอกีสองศลิปินแหง่ชาต ิม.ร.ว.ถนัดศร ีสวสัดวิตัน ์ 

และ ดร.ศภุชยั จันทรส์วุรรณ พรอ้มดว้ยนักรอ้งดาวคา้งฟ้าและคลืน่ลกูใหมส่นุท

ราภรณ์จะรว่มกันขบัขานเพลง "เซิง้อวยพร และเหอ่วยพร" ในการแสดงชดุ 

"รับมิง่รับขวญั รวงทอง" และจะปิดทา้ยรายการดว้ยเพลงเอกทีค่ณุรวงทอง

ประพันธไ์วร้ว่มกับครเูอือ้ เพยีงเลงเดยีวคอืเพลง "แสนเสยีดาย" รวงทองจะขบั

รอ้งเพลงนีจ้ากหัวใจ ประกอบการเดีย่วไวโอลนิ ทีท่า่นจะประทับใจไมม่วีนัลมื  

 กจิกรรมสาธารณประโยชน ์

 กจิกรรมทางวชิาการ 



 กจิกรรมสนัทนาการและสงัสรรค ์

 ความรว่มมอืและสนับสนุนสถาบันสนุทราภรณ์ 

 เครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งองคก์ร 

 ภาพประทับใจ 

 

 แผนงานและปฏทินิกจิกรรม 

กจิกรรม 01 :  จัดกจิกรรมพบปะสงัสรรคแ์ละสนัทนาการ ทกุ 3 เดอืน ระหวา่งสมาชกิ

ของชมรมและครอบครัว  บคุลากรของสถาบันสนุทราภรณ์ และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งใน

วงการเพลงสนุทราภรณ์ เพือ่เสรมิสรา้งความสามัคคคีวามสมัพันธอ์ันดรีะหวา่งกัน ใน

บางโอกาสอาจจัดกจิกรรมพเิศษ เชน่ การแขง่ขันกฬีา การเดนิทางทัศนศกึษา การ

บ าเพ็ญกศุลทางศาสนา ฯลฯ ผนวกรว่มเขา้ไปดว้ย เพือ่เพิม่ความน่าสนใจในกจิกรรม 

กจิกรรม 02 :  จัดงานแสดงผลงานของศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ีอยา่งนอ้ยปี

ละ 2 ครัง้ ณ สถานทีท่ี ่เหมาะสม เพือ่เป็นชอ่งทางใหศ้ษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การ

ดนตรทีีผ่า่นการเรยีนและการทดสอบมาตรฐานของโรงเรยีนฯ มาแลว้ ใหไ้ดม้โีอกาส

แสดงความสามารถสูส่าธารณชน อันจะเป็นการเผย แผแ่ละสง่เสรมิการด าเนนิงานของ

โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตรใีหเ้ป็นทีป่ระจักษ์ เพือ่ขยายผลใหม้ผีูส้นใจเขา้เรยีนใน

โรงเรยีนฯ เพิม่มากขึน้ดว้ย 

กจิกรรม 03 :  สรา้งเครอืขา่ยความสมัพันธก์ับองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกับวงการเพลงสนุทรา

ภรณ์   เชน่   ชมรมคนรักสนุทราภรณ์ ชมรมรักสนุทราภรณ์ในภมูภิาค สือ่มวลชน 

สถาบันการศกึษา หรอืกลุม่บคุคลทีน่ยิม และสนใจในบทเพลงสนุทราภรณ์ ฯลฯ เพือ่

ขยายฐานในการด าเนนิกจิกรรมรว่มกัน 

กจิกรรม 04 :  ประสานความรว่มมอืกับชมรมคนรักสนุทราภรณ์ เพือ่ขอความอนุเคราะห์

ในการใชเ้ว็บไซต ์ www.websuntaraporn.com  เป็นชอ่งทางส าหรับการตดิตอ่สือ่สาร 

เผยแพรข่อ้มลูขอ้คดิเห็นผลงาน ของชมรมฯ ตลอดจนรับฟังและแลกเปลีย่นความเห็น 

ระหวา่งสมาชกิและผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ในและตา่งประเทศ 

กจิกรรม 05 : จัดกจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชนแ์กบ่คุคลผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 

เชน่ ผูส้งูอาย ุคนพกิาร ฯลฯ เพือ่สรา้งเสรมิก าลังใจในการด ารงชวีติโดยใชบ้ทเพลงสนุท

ราภรณ์เป็นสือ่กลาง ขณะเดยีวกันกระตุน้ใหเ้กดิความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

และวฒันธรรมอันดขีองชาตไิทยไปพรอ้มกัน 

กจิกรรม 06 : รว่มมอืและสนับสนุนสถาบันสนุทราภรณ์ในการจัดกจิกรรมประจ าปี เชน่  

  1.  งานทีร่ะลกึเนือ่งในวาระวนัครบรอบการกอ่ตัง้โรงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี(8 

มถินุายน)  



  1.  งานคอนเสริต์ “ดว้ยใจรักสนุทราภรณ์”  เพือ่หารายไดบ้ ารงุมลูนธิสินุทราภรณ์  

  2.  งานคอนเสริต์เนือ่งในวาระครบรอบการกอ่ตัง้วงดนตรสีนุทราภรณ์ (20 

พฤศจกิายน)   

  3.  งานคอนเสริต์เนือ่งในวาระครบรอบชาตกาลครเูอือ้ สนุทรสนาน ณ อ าเภออัมพวา 

จังหวดัสมทุรสงคราม (21 มกราคม)   

  4.   การจัดประกวดขบัรอ้งเพลงสนุทราภรณ์ 

  5.  อืน่ ๆ 

 สมคัรสมาชกิชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

สมัครเป็นสมาชกิไดท้ี ่ชมรมศษิยโ์รงเรยีนสนุทราภรณ์การดนตร ี

เบอรโ์ทร 081-989-7190, 086-065-1148, 081-753-2387 โทรสาร 02-241-3535 

อเีมล ์: krueauh.studentclub@hotmail.com  

 

 สมดุเยีย่ม (กระทู)้ 


