
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๘๙  /  ๒๕๕๘๘ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมดําเนินกิจกรรม “วันภาษาไทยแห!งชาติ เฉลิมราชกุมารีนารีรัตน�” 

ประจําป2การศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 
ด5วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม กําหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห!งชาติ ๒๙ กรกฎาคม  

เพ่ือเป8นการกระตุ5นและปลูกจิตสํานึกของคนไทยท้ังชาติให5ตระหนักถึงความสําคัญและคุณค!าของภาษาไทย 
ตลอดจนร!วมมือร!วมใจกันทํานุบํารุงส!งเสริมและอนุรักษ�ภาษาไทย ซ่ึงเป8นเอกลักษณ�และเป8นสมบัติวัฒนธรรม 
อันล้ําค!าของชาติให5ยั่งยืนคู!ชาติไทยตลอดไป พร5อมท้ังเผยแพร!ภาษาไทยในรูปแบบต!างๆ  ไปสู!สาธารณชน  
ท้ังในฐานะท่ีเป8นภาษาประจําชาติและในฐานะภาษาเพ่ือการสื่อสารของทุกคนในชาติ  และเป8นการเฉลิม 
พระเกียรติ  ๖๐  พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือให5การจัดกิจกรรมดําเนิน
ไปด5วยความเรียบร5อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารข5าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติบริหารข5าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก5ไขเพ่ิมเติม จึงขอแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม 
“วันภาษาไทยแห!งชาติ เฉลิมราชกุมารีนารีรัตน�” ประจําป2การศึกษา  ๒๕๕๘ ดังต!อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปMNา   ผู5อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู5อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิต  แสนลุน  รองผู5อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นางไพร�จิตร  แก5วศิริ  รองผู5อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการ   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการ   กรรมการ 
 ๗) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ� หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นายอรณพ คําแสน  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให5คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให5กิจกรรมดําเนินการ 
เป8นไปด5วยความเรียบร5อยและมีประสิทธิภาพ 

  



๒ 

๒. คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาไทย 

 ๒.๑  คณะกรรมการตัดสิน  “การแข-งขันพูดสุนทรพจน& หัวข�อ ราชกุมารีนารีรัตน&กับ
ภาษาไทย” 

  ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๗) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๒  คณะกรรมการตัดสิน  “การอ-านจับใจความ ตามแนวทางของ PISA” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๓  คณะกรรมการตัดสิน  “เขียนเรียงความและคัดลายมือ หัวข�อ ราชกุมารีนารีรัตน& 
กับภาษาไทย” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๔) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๕) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๔  คณะกรรมการตัดสิน  “เขียนเชิงวิชาการ หัวข�อ ราชกุมารีนารีรัตน&กับภาษาไทย” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๔) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๕) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๕  คณะกรรมการตัดสิน  “แต-งคําประพันธ& หัวข�อ ราชกุมารีนารีรัตน&กับภาษาไทย” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 



๓ 

 ๒.๖  คณะกรรมการตัดสิน  “ตอบป?ญหาหลักภาษาไทย” 

  ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
  ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๗) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๗  คณะกรรมการตัดสิน  “ปBายนิทรรศการ” 

  ๑) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๓) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
  ๔) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๕) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๖) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการ 
  ๗) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๘   คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  “ประกวดร�องเพลง” 

  ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการฯ ประธานคณะกรรมการ 
  ๒) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน5าท่ีรองผู5อํานวยการฯ รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
  ๔) นายเสรี  นรสิงห�    นักเรียน    กรรมการ 
  ๕) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

 ๒.๙  คณะกรรมการตัดสินกิจกรรม “การแสดงประกอบจินตลีลา” 

  ๑) นายธัญญา ศรีสูงเนิน    ครู คศ.๓    ประธานคณะกรรมการ 
  ๒) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล  ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
  ๓) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ�  ครู คศ.๑    กรรมการ 
  ๔) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธ�  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
  ๕) นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ�  ครูพ่ีเลี้ยงนักเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการตัดสินการแข-งขันทักษะภาษาไทย มีหน�าท่ี ดังนี้ 
  ๑. ออกข5อสอบ พร5อมเฉลย จัดตารางและดูแลการแข!งขัน 
  ๒. กําหนดหัวข5อ กําหนดเรื่องและเนื้อหา และเกณฑ�การให5คะแนน  
  ๓. ให5คําปรึกษา แนะนํา และตัดสินผลการแข!งขันตามเกณฑ�ท่ีกําหนด  
  ๔. กรรมการและเลขานุการในแต!ละกิจกรรมสรุปรวบรวมผลการตัดสิน 

  



๔ 

 ๒.๑๐  คณะกรรมการฝGายการแสดงพิธีเปHด 

  ๑) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ    ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
  ๓) นางสาวสุวิมล  โคกคาน  ครู คศ.๑    กรรมการ 
  ๔) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู5ช!วย    กรรมการ 
  ๕) นางสาวธิดารัตน� วงษ�คําจันทร�  พนักงานราชการ   กรรมการ 
  ๖) นางสาวธัญญาลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
  ๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
  ๘) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ5าง    กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการฝGายพิธีการ  

 ๑) นายอรณพ คําแสน    ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี   ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  กํากับดูแลประสานงานพิธีการด5านต!าง ๆ 

๔. คณะกรรมการฝGายจัดการแสดงบนเวที และละครเวที  

 ๑) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน   ครู คศ.๒    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�   ครู คศ.๒    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน    ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางช!อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๖) นางพัชนียา ไชยรัตน�    ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๙) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ    ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดูแลประสานงานต!าง ๆ จัดลําดับการแสดงให5ดําเนินไปด5วยความเรียบร5อย 

๕. คณะกรรมการฝGายสถานท่ีและเวที  

 ๑) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครูผู5ช!วย    กรรมการ 
 ๗) นางสาวปSยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๘) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ    กรรมการ 



๕ 

 ๙) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๑) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก5ว  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๔) ลูกจ5างนักการภารโรง         กรรมการ 
 ๑๕) คณะกรรมการนักเรียน        กรรมการ 
 ๑๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  กํากับควบคุมดูแลให5คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดสถานท่ี และการจัดตกแต!งเวทีหอประชุม
โรงเรียนและจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

๖. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  

 ๑) นายอมร  สีหาโมก    ครู คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�   ครู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) ครูประจําชั้นทุกท!าน         กรรมการ 
 ๔) นายเชฐกร  ประชาโรจน�   ครู  คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางรดาวัลย�  น5อยเสนา    ครู  คศ.๒   กรรมการและผู5ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ควบคุมดูแลนักเรียนประจําชั้น ในการร!วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียนท่ีเข5าร!วมกิจกรรม 

๗. คณะกรรมการฝGายกํากับเวทีและโสตทัศนูปกรณ& 

 ๑) นางปาริฉัตต� ไวคํา    ครู  คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวกานดา เรืองวานิช  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๓) นายสิทธิศักด์ิ พรมสีแก5ว   ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๔) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา       กรรมการ 
 ๕) นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ5าง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ควบคุมดูแลการจัดสถานท่ี ติดต้ังเครื่องเสียง ระบบไฟในบริเวณการจัดกิจกรรม อุปกรณ� 
ต!าง ๆ  เพ่ือให5การจัดกิจกรรมดําเนินไปด5วยความเรียบร5อย 

๘. คณะกรรมการฝGายบันทึกภาพ 

 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ        กรรมการ 
 ๓) นายปริญญา ศรีโบราณ   ครูอัตราจ5าง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บันทึกภาพการจัดกิจกรรมตลอดงาน  
  



๖ 

๙. คณะกรรมการฝGายปฏิคม 

 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปMNา    ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�    ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๗) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๘) นางสาวธัญญาลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๙) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ5าง    กรรมการ 
 ๑๑) คณะกรรมการนักเรียน        กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน�าท่ี จัดเตรียมน้ําด่ืมต5อนรับคณะคุณครูและแขกผู5มีเกียรติท่ีเข5าชมกิจกรรมให5เป8นไปด5วย
ความเรียบร5อย 

๑๐.  คณะกรรมการดูแลซุ�มอาหาร 

 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย     ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายธัญญา ศรีสูงเนิน    ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวจันทร�เพ็ญ ไชยะเวช  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๕) ครูประจําชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๕ ทุกท!าน     กรรมการ 
 ๖) นักเรียนชั้น ม.๕          กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ให5คําปรึกษา แนะนํา ดูแลในการจัดซุ5มอาหารของนักเรียนให5เป8นไปด5วยความเรียบร5อย 

๑๑.   คณะกรรมการฝGายการเงิน 

 ๑) นางอุไร ครองผา     ครู  คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวนันท�นภัส สารพินิจ  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๓) นางสาวพัทจารี เทียบแสน  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นายพรพิชิต  ทิทา    ครูผู5ช!วย    กรรมการ 
 ๕) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๖) นางสาวชนิดาภา โสหา   ครู คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ!ายเงินเพ่ือให5การจัดกิจกรรมดําเนินไปด5วยความเรียบร5อย 
  



๗ 

๑๒.  คณะกรรมการจัดทําเกียรติบัตร จัดหารางวัล ของท่ีระลึก และประชาสัมพันธ& 

 ๑) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ� หัวหน5ากลุ!มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอรณพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางช!อผกา  พิศพล   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นายอภิชาติ  คําวิเลิศ   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๗) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิชญากร  แก5วพิลา พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดหาของรางวัล ของท่ีระลึก และจัดทําเกียรติบัตร สําหรับนักเรียนท่ีได5รับรางวัลในกิจกรรม
การแข!งขัน 

๑๓.  คณะกรรมการฝGายประเมินผล และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ๑) นายอรณพ คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางวิลาสินี พรรคพิง   ครู  คศ.๒    กรรมการ 
 ๓) นางสิริณัฏฐ� รักษาเคน  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๕) นางสาวรัชนีกร วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ออกแบบประเมิน ประเมินผลกิจกรรมและรายงานหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

ขอให5ครูและบุคลากรท่ีได5รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมายด5วยเรียบร5อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน5าท่ี อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน5าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให5เกิดผลดีแก!ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๔  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร   ใจปMNา) 
ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 
 

หมายเหตุ เชิญชวนคณะครูแต!งกายด5วยผ5าไทย สีม!วง 

  



๘ 

กําหนดการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห-งชาติ เฉลิมราชกุมารี 
วันพุธที่ ๒๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 

...................................... 
 

๐๘: ๔๐ - ๐๙:๑๐  นักเรียนพร5อมกันท่ีหอประชุม  
      รับเอกสารบันทึกการเข5าร!วมกิจกรรม (เช็คช่ือ) 
๐๙:๑๐     พิธีกรสนทนาทักทายกับผู5ร!วมงาน (ถามคําถามชิงรางวัล) 
๐๙:๓๐     เพลงคู! 
๐๙:๔๐     สาธิตการพูดสุนทรพจน� “เจ5าฟWาภาษาไทย” (ถามคําถามชิงรางวัล) 
๑๐:๐๐     พิธีเปSด 
๑๐:๑๐     ชมวีดีทัศน�พระราชประวัติสมเด็จพระเทพฯ 
๑๐:๒๕     การแสดงชุด “พระเทพฯม่ิงขวัญปวงไทย” 
๑๐:๓๕     เพลงดอกบัว (ถามคําถามชิงรางวัล) 
๑๐:๕๐     การแสดงโชว�ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ�”ส5มตํา” 
๑๑:๐๐     ละครจากบทพระราชนิพนธ� 
๑๑:๓๐     เช็คช่ือ แล5ว พักรับประทานอาหาร 
๑๒:๓๐     การประกวดร5องเพลงประกอบจินตลีลา รอบชิงชนะเลิศ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต5น 
๑๓:๔๐     การประกวดร5องเพลงประกอบจินตลีลา รอบชิงชนะเลิศ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑๕:๐๐     ประกาศผล มอบรางวัล การประกวดร5องเพลงท้ังสองระดับ 
๑๕:๓๐     พิธีปSด (เช็คช่ือ) ส!งเอกสารบันทึกการเข5าร!วมกิจกรรม 

..................................... 
 

เชิญชวนคณะครแูต!งกายด5วยผ5าไทย สมี!วง 
 


