
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๓๘  /  ๒๕๖๐ 
เรื่อง แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมแข"งขันทักษะภาษาต"างประเทศและ 

กิจกรรมคริสต�มาส  ป.การศึกษา  ๒๕๖๐ 
 

 
ด0วยกลุ"มสาระการเรียนรู0ภาษาต"างประเทศ  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดแข"งทักษะ 

ทางภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาญ่ีปุ6น  และกิจกรรมวันคริสต�มาส เพ่ือปลูกฝ8งให0นักเรียนได0เรียนรู0 เข0าใจ
เทศกาลสําคัญๆ  ของเจ0าของภาษา  ฝ<กฝนให0นักเรียนกล0าแสดงออก ตลอดจนรู0จักการทํางานร"วมกัน 
อย"างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ ซ่ึงกําหนดกิจกรรมแข"งทักษะทางภาษาต"างประเทศ ในวันท่ี ๑๒-๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๐ และกําหนดกิจกรรมวนัคริสต�มาส ในวันพุธท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เพ่ือให0การดําเนินงานไปด0วยความเรียบร0อย  มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห"งระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗ (๑) แห"งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๒/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว  ลงวันท่ี  
๒๘  กันยายน ๒๕๕๙  และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง  จึงขอแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้เปLนคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมแข"งขันทักษะภาษาต"างประเทศและกิจกรรมคริสต�มาส  ป.การศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปMNา    ผู0อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
 ๔) นายพฤทธิ์พล  ชารี   รองผู0อํานวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน0าท่ีรองผู0อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๖) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๗) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๘) นางภัทราภรณ�  ลิมปRนิศากร หัวหน0ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๙) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นางมลิวัลย�  ยมโคตร   หัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0ภาษาต"างประเทศ  
           กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

  



๒ 

 ๑๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล รองหัวหน0ากลุ"มสาระการเรียนรู0ภาษาต"างประเทศ 
           กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให0คําแนะนําปรึกษา อํานวยความสะดวก กํากับติดตาม ตลอดจน
พิจารณาแก0ไขป8ญหาอุปสรรคต"าง ๆ ในการดําเนินงานให0ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาต-างประเทศ ประกอบด�วย 

 ๒.๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายมือภาษาอังกฤษ” 

  ๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓      กรรมการ 
  ๓)  นางมลิวัลย�  ยมโคตร   ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายภาษาจีน” 

  ๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายภาษาญ่ีปุ5น” 

  ๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
  ๓) นางสาวกานดา เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Spelling Bee” 

  ๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) Miss. Bongkiyung Shalla Buriyuy ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
  ๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Quiz” 

  ๑) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) Miss. Angum Consillia   ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
  ๓) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ   นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “English  Reading” 

  ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) Mrs. Angum Consillia   ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
  ๓) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๓ 

 ๒.๗ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “Chinese  Reading” 

  ๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๒      กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “Cover Dance” 

  ๑) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธ�  ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
  ๓) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๙ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “บอร&ด Chirstmas” 

  ๑) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒      กรรมการ 
  ๓) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ0าง กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี กําหนดหัวข0อ เรื่อง  เนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  ออกข0อสอบพร0อมเฉลย จัดตาราง
ดําเนินการแข"งขัน  ตัดสิน ประกาศผล  และกรรมการและเลขานุการในแต"ละกิจกรรม สรุปรวบรวมผล 
การตัดสินแจ0งคณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตรและจัดหารางวัล  ประสานงานฝ6ายต"างๆ 

๓. คณะกรรมการฝ5ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๓) Mrs. AngumConsillia    ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๔) Miss. Bongkiyung Shalla Buriyuy ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๕) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย   นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๖) นางสาวธิดารัตน� สาเกตุ    นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  ลําดับข้ันตอน ดําเนินกิจกรรมและแจ0งข0อมูลข"าวสาร ประชาสัมพันธ� 
เปLนพิธีกร กํากับ ควบคุมดูแล ตลอดกิจกรรม 

๔. คณะกรรมการฝ5ายจัดการแสดง  ประกอบด�วย 

 ๑) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๓) นายสานิตย�  มหาหิงค�    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ. ๑      กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 



๔ 

 ๗) Mrs. Angum Consillia    ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๘) Miss. Bongkiyung Shalla Buriyuy ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๙) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย   นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ    นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
 ๑๑) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  คัดเลือกนักเรียน  ดําเนินการฝ<กซ0อม  จัดลําดับการแสดงให0ดําเนิน
ไปด0วยความเรียบร0อย 

๕. คณะกรรมการฝ5ายสถานท่ีและซุ�มนิทรรศการ ประกอบด�วย 

 ๑) นายสานิตย�  มหาหิงคุ�    ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๖) นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครู คศ. ๒      กรรมการ 
 ๗) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๙) Mrs.Angum Consilia    ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๑๐)Miss. Bongkiyung Shalla Buriyuy ครูอัตราจ0างชาวต"างชาติ   กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวลัทธวรรณ  วงษ�โพย  นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒) นางสาวธิดารัตน�  สาเกตุ   นักศึกษาฝ<กประสบการณ�ฯกรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  ให0คําปรึกษา ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสถานท่ี การประดับตกแต"ง
เวที หอประชุม การจัดนิทรรศการ  และจัดเก็บสถานท่ีหลังเสร็จกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการฝ5ายโสตทัศนูปกรณ& ประกอบด�วย 

 ๑) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครู คศ. ๒    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงศกร  สุวรรณศรี    ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก0ว    ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
 ๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ    ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ�           กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส     ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๗) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  ติดต้ังจัดระบบระบบเสียง แสง  อุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ�  
ระบบไฟฟjาบริเวณการจัดกิจกรรม  เพ่ือให0การจัดการดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย 
  



 ๕ 

๗. คณะกรรมการฝ5ายบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง     ครู คศ. ๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตต�  ไวคํา     ครู คศ. ๒      กรรมการ 
 ๓) นางสาวนัทท�นภัส  สารพินิจ   ครู คศ. ๒      กรรมการ 
 ๔) นายปริญญา  ศรีโบราณ    ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ            กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงานพร0อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๘. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก     ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต0    ครู คศ. ๒       กรรมการ 
 ๓) นายเชฐกร  ประชาโรจน�    ครู คศ. ๒       กรรมการ 
 ๔) นางเนตรนภา  คลังกลาง    ครู คศ. ๒       กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๖) นายคมสัน  สอโส     ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๗) คุณครูประจําชั้นทุกคน            กรรมการ 
 ๘) นายสานิตย�  มหาหิงค�    ครู คศ. ๓  กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  ควบคุมนักเรียนประจําชั้นและเช็คชื่อนักเรียนในการเข0าร"วมกิจกรรม 

๙. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  และฝ5ายปฏิคม  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน   รองผู0อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมกา  
 ๒) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ"มบริหารงานงบประมาณฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ บุญชู      ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง   ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา    ครู คศ.๓      กรรมการ 
 ๖) นางสาวรัตนา  กนกหงษา    ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๗) นางพัชนียา  ไชยรัตน�     ครู คศ.๒      กรรมการ 
 ๘) นายพรพิชิต  ทิทา     ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๙) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๐) นางกานติมา  มูลทากุล    ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวรุ"งนภา   เหล"าเทพ   ครู คศ.๑      กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวนันทนภัส  สารพินิจ   ครู คศ.๒ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ  
และจัดหาอาหารว"าง  เครื่องด่ืม น้ําแข็งและอุปกรณ�บริการต"างๆ  ให0เพียงพอตลอดกิจกรรม 



๖ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตรและจัดหารางวัล ประกอบด�วย 

 ๑) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๓) นางสาวบัวลอง  พรนิคม    ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ. ๑       กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช   ครูอัตราจ0าง      กรรมการ 
 ๗) นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครู คศ. ๓ กรรมการและผู0ช"วยเลขานุการ 

หน�าท่ี ประสานงานฝ6ายต"างๆ  จัดหาของรางวัลและจัดทําเกียรติบัตรแก"นักเรียนท่ีได0รับรางวัลใน
การแข"งขัน 

๑๑.คณะกรรมการฝ5ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑) นางนางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล  ครู คศ. ๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางณัฐธิดา  เหลาหา     ครู คศ. ๓      กรรมการ 
 ๔) นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครู คศ. ๒      กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิกานต�  คะนนท�   ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

หน�าท่ี ออกแบบประเมิน ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

ขอให0คุณครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน0าท่ี  
อย"างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดี 
แก"ทางราชการสืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ป8ญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัย 
ในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0งกลุ"มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียน
ทราบแนวทางการแก0ไขต"อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เปLนต0นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๖  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปMNา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๗ 

ตารางแข-งขันทักษะภาษาต-างประเทศ 
วันท่ี ๑๒-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระดับช้ัน ประเภท กําหนดการแข-งขัน/

สถานท่ี ม.ต�น ม.ปลาย เดี่ยว ทีม (๒คน) 

๑ Hand Writing English �  � 
 ๑๒ ธ.ค. ๖๐ 

ห0องสมุด 

๒ Hand Writing Japanese � � 
 ๑๙ ธ.ค. ๖๐  

ห0องโสตฯ 

๓ Hand Writing Chinese � � � 
 ๑๓ ธ.ค. ๖๐  

ห0องโสตฯ 

๔ Reading English � � � 
 ๑๕ ธ.ค. ๖๐  

ห0องโสตฯ 

๕ Reading Chinese �  � 
 ๑๙ ธ.ค. ๖๐  

ห0องโสตฯ 

๖ Reading Chinese  � �  
๑๘ ธ.ค. ๖๐  
ห0องโสตฯ 

๗ Spelling Bee � � � 
 ๑๔ ธ.ค. ๖๐  

ห0องโสตฯ 

๘ English Quiz �  � � 
๑๘ ธ.ค. ๖๐  
ห0องโสตฯ 

๙ English Quiz  � � � 
๑๒ ธ.ค. ๖๐  
ห0องโสตฯ 

 
  



๘ 

กําหนดการจัดกิจกรรมคริสต&มาส ปb ๒๕๖๐ 
วันพุธท่ี ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 
…………………………….. 

 
เวลา ๐๘.๐๐ น. - กิจกรรมหน0าเสาธง 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - นักเรียนทุกคนเดินแถวเข0าหอประชุม 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ดนตรีจาก U.B.R. Band   
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ประธานพิธีเปwดมาถึงบริเวณงาน 

- ตัวแทนคณะกรรมการดําเนินงานกล"าวรายงานวัตถุประสงค�ของการจัดกิจกรรม 
- ประธานกล"าวเปwด และให0โอวาทนักเรียน 

เวลา ๑๐.๐๐ น. - ร0องเพลงอวยพรคริสต�มาส ๓ ภาษา (English, Chinese, Japanese)  
เวลา ๑๐.๑๕ น. - ประกาศผลรางวัลบอร�ด Christmas 
เวลา ๑๐.๓๐ น. - Skit Story of the birth Jesus 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ประกวด Cover Dance  
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ประกาศผลการประกวด Cover Dance  
เวลา ๑๒.๐๐ น. -  ปwดกิจกรรม Christmas ประจําป.การศึกษา ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมส"งท0ายป.เก"า (ส"งความสุข) 

 
หมายเหตุ 

๑) รายการอาจเปลี่ยนแปลงได0ตามความเหมาะสม 
๒) การแต"งกายคณะครูเชิญชวนแต"ง Theme สีขาว สีแดง 

 

 

 


