
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๗๙  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันคริสต�มาส 

และการแข!งขันทักษะภาษาต!างประเทศ  ป.การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ด0วยกลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ  กําหนดแข!งทักษะทางภาษาและกิจกรรมวันคริสต�มาส 
เพ่ือปลูกฝ4งให0นักเรียนรู0และเข0าใจเทศกาลสําคัญๆ ของเจ0าของภาษาฝ8กฝนให0นักเรียนกล0าแสดงออก  
ตลอดจนรู0จักการทํางานร!วมกันอย!างมีความสุขและมีความรับผิดชอบ  ซ่ึงกําหนดกิจกรรมแข!งทักษะ 
ทางภาษาต!างประเทศ  ในวันท่ี ๑๑ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  และกําหนดกิจกรรมวันคริสต�มาส ในวันศุกร�  
ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  เพ่ือให0การดําเนินการดังกล!าวเปDนไปด0วยความเรียบร0อย 
มีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข0าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
และท่ีแก0ไขเพ่ิมเติม  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ0างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และ
หนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข0อง  จึงขอแต!งต้ังบุคคลต!อไปนี้เปDนคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมกิจกรรม 
วันคริสต�มาสและการแข!งขันทักษะภาษาต!างประเทศ  ป.การศึกษา ๒๕๖๒ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม  ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปKLา    ผู0อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู0อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน0ากลุ!มบริหารท่ัวไป      กรรมการ 
 ๔) นายสานิตย�  มหาหิงค�  หัวหน0ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน   กรรมการ 
 ๕) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร หัวหน0ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ    กรรมการ 
 ๖) นางอุไร  ครองผา   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ   กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน0ากลุ!มบริหารงานวิชาการ    กรรมการ 
 ๘) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ   หัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ 
           กรรมการและเลขานุการ 



๒ 

 ๙) นางสาวภรณ�ชนก บุญจวง  รองหัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ 
           กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวชนิกานต� คะนนท�  รองหัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ (ญ่ีปุPน) 
           กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวศรัณญา ชาญประเสริฐ รองหัวหน0ากลุ!มสาระการเรียนรู0ภาษาต!างประเทศ (จีน) 
           กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให0คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตามให0กิจกรรมดําเนินการ
เปDนด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาต-างประเทศ ประกอบด�วย 

 ๒.๑ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายมือภาษาอังกฤษ ม.ต�น” 

  ๑.  นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๓. ครูอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 
  ๒. นางสาววิภาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายภาษาจีน ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒       กรรมการ 
  ๓. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “คัดลายภาษาญ่ีปุ5น ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
  ๓. นางสาววิภาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “Spelling Bee ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑     ประธานกรรมการ 
  ๒. Miss Miriam Wambui   ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ    กรรมการ 
  ๓. นางสาววิภาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวญานิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 ๒.๕ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “English Quiz ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล  ครูผู0ช!วย        กรรมการ 
  ๓. นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท0าง นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาพร โชมขุนทด  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๖ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “Read Aloud ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครูคศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๓. Mr. Forsuh Jude Tanue  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ    กรรมการ 
  ๔. Miss Miriam Wambui   ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ    กรรมการ 
  ๕. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “การอ-านพินอิน ม.ต�น และ ม.ปลาย” 

  ๑. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๓. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “Cover Dance” 

  ๑. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒       กรรมการ 
  ๓. นางวิลาสินี  พรรคพิง    ครู คศ.๓       กรรมการ 
  ๔. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
  ๕. นางสาวญานิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๖. นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท0าง นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๗. นางสาวสุภาพร  โชมขุนทด  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๘. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๙ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “ร�องเพลง” 

  ๑. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ. ๑        กรรมการ 
  ๓. นายฉัตชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
  ๔. นางรุจิรา  บุญญานุสนธ�   ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 



๔ 

  ๕. นางสาวมณฑกร  ทองเหลา  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๖. นางสาวสุภาพร  โชมขุนทด  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๗. นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๑๐ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “Folk song” 

  ๑. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
  ๒. นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๓. นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ0าง       กรรมการ 
  ๔. นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท0าง นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๕. นางสาวสุภาพร  โชมขุนทด  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ   กรรมการ 
  ๖. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี 

 ๑) กําหนดหัวข0อ กําหนดเรื่องและเนื้อหา และเกณฑ�การให0คะแนน  จัดตาราง  ดําเนินการ
จัดการแข!งขัน ตัดสินการแข!งขันตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

 ๒) กรรมการและเลขานุการในแต!ละกิจกรรม สรุปรวบรวมผลการตัดสิน 

๓. คณะกรรมการฝ5ายพิธีการ  ประกอบด�วย 

 ๑. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๓. นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๖. Miss Miriam Wambui   ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
 ๗. Mr. Forsuh Jude Tanue  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาพร  โชขุนทด   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๙. นางสาวญานิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๒ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน ลําดับข้ันตอนพิธีการ การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ�ตลอดจน
ประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 
  



๕ 

๔. คณะกรรมการฝ5ายจัดการแสดง ประกอบด�วย 

 ๑. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๓. นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๕. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๖. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๗. Miss Miriam Wambui   ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
 ๘. Mr. Forsuh Jade Tanue  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
 ๙. นางสาวมณฑกร  ทองเหลา  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสุภาพร  โชขุนทด   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวญานิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท0าง นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาววิภาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๖. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๘. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการจัดการแสดงให0ดําเนินไปด0วยความเรียบร0อยตลอดจน
ประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 

๕. คณะกรรมการฝ5ายสถานท่ีและซุ�มนิทรรศการ   ประกอบด�วย 

 ๑. นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๓. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕. นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๖. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๗. นางสาวภรณ�ชนก บุ ญจวง  ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๘. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑         กรรมการ 
 ๙. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๑๐. Miss Miriam Wambui   ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
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 ๑๑. Mr. Forsuh Jude Tanue  ครูอัตราจ0างชาวต!างชาติ     กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวมณฑกร  ทองเหลา  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุภาพร  โชขุนทด   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวญานิศา  ศรีสมุทร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๕. นางสาววัชญามินทร�  ชมปากท0าง นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๖. นางสาววิภาพร  มังคุรุดร   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๗. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๑๙. นางสาวศิริลักษณ�  ศรีชมชื่น  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการจัดประดับตกแต!งสถานท่ีเวทีหอประชุม และจัดเก็บ
สถานท่ีหลังเสร็จกิจกรรม ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 

๖. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

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

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการดูแลนักเรียนเข0าร!วมกิจกรรม ตลอดจนประสานงาน
คณะกรรมการฝPายต!างๆ 

๗. คณะกรรมการฝ5ายโสตทัศนูปกรณ&  ประกอบด�วย 

 ๑. นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ. ๑         กรรมการ 
 ๓. นายฉัตรชัย  ปุราโส    ครูอัตราจ0าง         กรรมการ 
 ๔. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนูปกรณ�            กรรมการ 
 ๕. นายนิติศาสตร�  เคนม่ิง   ครูผู0ช!วย         กรรมการ 
 ๖. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๗. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๘. นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการติดต้ังเครื่องเสียง  ระบบเสียง ระบบไฟบริเวณการจัด
กิจกรรม  อุปกรณ�ต!างๆ เพ่ือให0การจัดการดําเนินไปด0วยความเรียบร0อย ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการ
ฝPายต!างๆ 

๘. คณะกรรมการฝ5ายบันทึกภาพ ประกอบด�วย 

 ๑. นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ. ๒      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๓. นายศุภรากร  สิงห�เหิน   นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๔. นางสาวพัชรินทร�  ประวันนวล  นักศึกษาฝ8กประสบการณ�ฯ    กรรมการ 
 ๕. นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ             กรรมการ 
 ๖. นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ  ครูอัตราจ0าง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการบันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน  ตลอดจน
ประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 

๙. คณะกรรมการฝ5ายการเงิน  ประกอบด�วย 

 ๑. นางอุไร  ครองผา    ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๕. นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการเบิกจ!ายเงิน  ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการฝPาย
ต!างๆ 

๑๐. คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตรและจัดหารางวัล  ประกอบด�วย 

 ๑. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๓. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางยุวดี  แกมชัยภูมิ    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๖. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง   ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๗. นางสาวศรัณญา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ0าง        กรรมการ 
 ๘. นางมลิวัลย�  ยมโคตร     ครู คศ. ๓ กรรมการและเลขานุการ 



๘ 

 ๙. นางณัฐธิดา  เหลาหา   ครู คศ. ๓  กรรมการและผู0ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการจัดหาของรางวัลและจัดทําเกียรติบัตรแก!นักเรียนท่ีได0รับ
รางวัลในการแข!งขัน  ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 

๑๑. คณะกรรมการฝ5ายประเมินผล  ประกอบด�วย 

 ๑. นางสาวบัวลอง  พรนิคม   ครู คศ. ๓     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอาภัสราวรรณ  สุริยะโชติกุล ครู คศ. ๓     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางณัฐธิดา  เหลาหา    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๔. นางมลิวัลย�  ยมโคตร    ครู คศ. ๓        กรรมการ 
 ๕. นางสาวชนิกานต�  คะนนท�  ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๗. นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ. ๒        กรรมการ 
 ๖. ว!าท่ี ร.ต.พรพิชิต  ทิทา   ครู คศ. ๑        กรรมการ 
 ๘. นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประชุมปรึกษา วางแผน  ดําเนินการออกแบบประเมิน ประเมินผลการจัดกิจกรรม และ
รายงานผลหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ตลอดจนประสานงานคณะกรรมการฝPายต!างๆ 

ขอให0ครูและบุคลากรท่ีได0รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน0าท่ีท่ีได0รับมอบหมายด0วยเรียบร0อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน0าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน0าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให0เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป  ถ0าพบข0อผิดพลาดในการพิมพ�  ป4ญหาข0อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข0อสงสัยในการปฏิบัติหน0าท่ีให0แจ0ง
กลุ!มการบริหารงานวิชาการทราบเพ่ือแก0ไข  และรายงานให0ผู0อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก0ไขต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เปDนต0นไป 

 
สั่ง ณ วันท่ี  ๒๓  เดือนธันวาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒ 

 
(นายบวร ใจปKLา) 

ผู0อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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ตารางแข-งขันทักษะภาษาต-างประเทศ 
ระหว-างวันท่ี  ๑๑-๒๔  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 

ท่ี กิจกรรม 
ระดับช้ัน ประเภท กําหนดการ

แข-งขัน/สถานท่ี ม.ต�น ม.ปลาย เดี่ยว ทีม (๒คน) 

๑ Hand Writing English �  � 
 ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ห0อง

ภาษาต!างประเทศ 

๒ Hand Writing Japanese � � 
 ๑๒ ธ.ค. ๖๒ 

ภาษาต!างประเทศ 

๓ Hand Writing Chinese � � � 
 ๑๒ ธ.ค. ๖๒ 

ห0องโสตฯ 

๔ Read Aloud � � � 
 ๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

ภาษาต!างประเทศ 

๕ อ!านพินอิน � � � 
 ๑๓ ธ.ค. ๖๒  

ห0องโสตฯ 

๖ Spelling Bee �  � 
 ๑๗ ธ.ค. ๖๒ 

ห0องโสตฯ 

๗ Spelling Bee  � � 
 ๑๘ ธ.ค. ๖๒  

ห0องโสตฯ 

๘ English Quiz �   
 

� 

๑๘ ธ.ค. ๖๒
ภาษาต!างประเทศ 

๙ English Quiz  �  
 

� 

๑๗ ธ.ค. ๖๒
ภาษาต!างประเทศ 

๑๐ Cover Dance Contest �  � 
 

๒๓ ธ.ค. ๖๒ 
หอประชุม 

๑๑ ร0องเพลง �  � 
๑๙ ธ.ค. ๖๒ 
หอประชุม 

๑๒ Folk songs �  � 
๒๔ ธ.ค. ๖๒ 
หอประชุม 
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กําหนดการจัดกิจกรรมคริสต&มาส ปb ๒๕๖๒ 
วันพุธท่ี  ๒๗  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

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

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  กิจกรรมหน0าเสาธง 
๐๘.๓๐ น.    คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมเข0าหอประชุม ๑ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.  พิธีเปxดกิจกรรมวันคริสมาสต� 
      - ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
      - ประธานในพิธีข้ึนแท!นรับฟ4งการกล!าวรายงานการจัดกิจกรรม 
      - ประธานในพิธีกล!าวเปxดงาน 
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๕ น.  การแสดงรายการท่ี ๑ ร0องเพลง ๓ ภาษา (จีน/ญ่ีปุPน/อังกฤษ) 
๐๙.๓๕ – ๐๙.๕๕ น.  การแสดงรายการท่ี ๒ Skit “The Birth of Jesus.” 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕น.  การประกวดรายการท่ี ๑ Cover Dance (๓ ทีมๆละ ๑๕ นาที)  
๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๕ น.  การประกวดรายการท่ี ๒ ร0องเพลง   (ผู0เข0ารอบ ๓ คนๆ ละไม!เกิน ๗ นาที)  
๑๑.๐๕ – ๑๑.๓๕ น.  การประกวดรายการท่ี ๓ Folk songs (ทีมเข0ารอบ ๒ ทีมๆละ ไม!เกิน ๑๐ นาที) 
๑๑.๓๕ – ๑๑.๔๕  การแสดงรายการท่ี ๓ Santa Cause is coming (แจกของขวัญ) 
๑๑.๔๕– ๑๒.๐๐ น.  พิธีปxด 

ฃ 
 
หมายเหตุ : เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 การแต!งกาย 
 - นักเรียนแต!งกาย ชุดนักเรียน หน0ากาก, หมวกคริสต�มาส 
 - คณะครูและบุคลากรแต!งกาย ธีมวันคริสมาสต� สีแดง สีเขียว สีขาว และมีหน0ากาก 

(The Mask in Christmas Fun time) 


