
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 

ที่ ๒๒๕/๒๕๕๘ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2016 

 ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

 ด้วยโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2016     
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามให้คงอยู่ เพ่ือให้นักเรียนได้ฉลองและทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เพ่ือสร้างให้นักเรียน
รู้จักการท างานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคีกัน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน และเพ่ือให้ปลูกฝังให้
นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ในวันที่  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ๒๕๔๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

  ๑. นางกาญจนา  บุญคง  ประธานกรรมการ 

  ๒. นายสุนทร  จิตต์สว่าง รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางชญาภา  พ่ึงสุข  กรรมการ 

  ๔. นางเบญจางค์  เจริญสุข  กรรมการ 

  ๕. นางพยอม  ไชยสงโท กรรมการ 

  ๖. นางสุภาพ  มงคล  กรรมการ 

  ๗. นางศิริพร     รอดกสิกรรม กรรมการและเลขานุการ 

  ๘. นางสาวบุณยหนุน ประสมสุข กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ ดูแล ประสานงาน และสนับสนุนอ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

  

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่ประกอบด้วย  
  ๒.๑ นายอุทัย   ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
      ๒.๒ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  กรรมการ  
      ๒.๓ นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 

 



  ๒.๔ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา  กรรมการ 

  ๒.๕ นายอรรถกร จันทร์เทวี  กรรมการ 

  ๒.๖ นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการ 

  ๒.๗ นายสุชาต ิ  แก้วม่วง   กรรมการ 

  ๒.๘ นายสิทธินันท ์ สุวรรณที  กรรมการ 

  ๒.๙ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
๒.๑๐ นายสิริพงศ ์ ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่จัดและเก็บโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับคณะครู จัดและเก็บสถานที่กิจกรรม Merry Christmas 
and Happy New Year 2016  ติดป้ายกิจกรรม จัดและเก็บโต๊ะส าหรับการตักบาตรช่วงเช้า จัดและ
เก็บโต๊ะส าหรับจัดซุ้มวางของขวัญจ านวน ๗ ซุ้ม จัดและเก็บโต๊ะส าหรับกรรมการตรวจเช็คผู้รับ
ของขวัญแล้วจ านวน ๙ คน 

  

๓. คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย  
  ๓.๑ นางศิริพร  รอดกสิกรรม  ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นางสาวภัทิรา สอาด   กรรมการ 

  ๓.๓ นางสาวทักษญา เจริญเวช  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 

  ๓.๖ นางสาวดลยา แก้ววิเชียร  กรรมการ 

  ๓.๗ นางพรทิพย์  ทาสี   กรรมการ 

  ๓.๘ นางสาวยุพา  สุวรรณศรี  กรรมการ 
๓.๙ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
๓.๑๐ จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่จัดตกแต่งและเก็บบริเวณจัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 
2016 จัดตกแต่งและเก็บซุ้มส าหรับวางของขวัญจ านวน ๗ ซุ้มให้สวยงาม 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย   
  ๔.๑ นายชลเทพ  สมัครการ  ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นายสิริพงศ ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการ  
      ๔.๓ นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 

  ๔.๔ นายชัยณรงค์ รัตนปรีดา  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง และเพลงที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 



๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นายจตุชัย   นันทวิชิต  ประธานกรรมการ 
      ๕.๒ นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ  

มีหน้าที ่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับกิจกรรม   
 

 ๖. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  ประกอบด้วย  
  ๖.๑ พิธีกรภาคเช้า(ภาคสนาม) 
           ๖.๑.๑. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ ประธานกรรมการ 
           ๖.๑.๒. นายธนพงษ์  วรรณมาตย์ กรรมการและเลขานุการ  

๖.๒ พิธีกรภาคบ่าย(ช่วงพิธีการ) 
          ๖.๒.๑. นายชลเทพ  สมัครการ ประธานกรรมการ 

           ๖.๒.๒. นางสาวดลยา  แก้ววิเชียร กรรมการ 

            ๖.๒.๓. นางสาวยุพา  ศิริโยธา  กรรมการ 

       ๖.๒.๔ นายสริิพงศ์  ชาญเชนกมลศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

       

 ๗. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์(ท าบุญตักบาตร) ประกอบด้วย   
  ๗.๑ พิธีสงฆ ์(นิมนต์พระจ านวน ๙ รูป) 
           ๗.๑.๑. นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
           ๗.๑.๒. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ  

๗.๒ รับ-ส่ง พระสงฆ์ 
          ๗.๒.๑. จ.ส.ต.ธนพงษ์  วรรณมาตย์  ประธานกรรมการ 

           ๗.๒.๒. นายฤทธินันท์  ห่อคนดี   กรรมการและเลขานุการ 

๗.๓ รับรองพระสงฆ์ 
          ๗.๓.๑. นางเบญจางค์  เจริญสุข   ประธานกรรมการ 

           ๗.๓.๒. นายจตุชัย  นันทวิชิต  กรรมการและเลขานุการ 
๗.๔ ควบคุมนักเรียนรับของจากบาตรพระ 

          ๗.๔.๑. นางสาววันดี  แววสว่าง  ประธานกรรมการ 

           ๗.๔.๒. นักเรียนชายชั้น ม.๓/๑ จ านวน ๘ คน  กรรมการ 

       ๗.๔.๓. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่เตรียมและดูแลการตักบาตรช่วงเช้าให้ด าเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 

 



๘. คณะกรรมการฝ่ายคณะสี ประกอบด้วย  
  ๘.๑ นายสุนทร  จิตต์สว่าง  ประธานกรรมการ 
      ๘.๒ นางพยอม  ไชยสงโท  กรรมการ  
      ๘.๓ นางเบญจางค์ เจริญสุข   กรรมการ 

๘.๔ นายอรรถกร จันทร์เทวี  กรรมการ  
      ๘.๕ นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 

๘.๖ นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ ดูแลเช็คจ านวนนักเรียนให้ครบถ้วน และให้นั่งตามคณะสีอย่างถูกต้อง จัดหา
นักเรียนตัวแทนส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายเกมพัฒนาสมองสานสัมพันธ์ ประกอบด้วย  
  ๙.๑ นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข ประธานกรรมการ 
       เกมแตกได้ตอบได้เอาไปเลย 
            ๙.๑.๑.นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 

       ๙.๑.๒ นายสุชาติ   แก้วม่วง  กรรมการ 
           ๙.๑.๓. นางสาวอัญชลี ปัญญาเฉียบ กรรมการ  

     เกมทลายกล่องภาระกิจ 
          ๙.๒.๑.นางสาวภัทรา  สอาด   กรรมการ 

     ๙.๒.๒ นายสิทธินันท ์ สุวรรณที กรรมการ 

           ๙.๒.๓. นางสาวยุพา  ศิริโยธา  กรรมการ 

    เกมปริศนาสายฟ้าแลบ/บอกใบ้ให้ใช้เชาว์ 
          ๙.๓.๑. นางสาวยุพา  สุวรรณศรี กรรมการ 

           ๙.๓.๒. นางสาวภัทริน สิงหเศรษฐกิจ กรรมการ 
       นางสาวสุธามาศ  หวังถ้ ากลาง กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดเตรียมและเก็บอุปกรณ์ ตลอดจนดูแลเกมการแข่งขันในช่วงเช้าให้ด าเนินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย   

      
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมปีใหม่(ช่วงบ่าย) ประกอบด้วย  

              ๑๐.๑ การแสดงชุดที่ ๑ เปิดตัว Santa และ ๒  
           ๑๐.๑.๑. นางศิริพร  รอดกสิกรรม  ประธานกรรมการ 
          ๑๐.๑.๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

      ๑๐.๑.๓. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 

    ๑๐.๑.๔. นางสาวดลยา แก้ววิเชียร  กรรมการและเลขานุการ  

 



๑๐.๒ การแสดงชุดที่ ๓  Sexy girls Christmas dance และ ๔ Street dream 
           ๑๐.๒.๑. นางสาวดลยา แก้ววิเชียร  ประธานกรรมการ 
          ๑๐.๒.๒. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 

      ๑๐.๒.๓. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการ 

    ๑๐.๒.๔. นางสาวภัทริน สิงหเศรษฐกิจ  กรรมการและเลขานุการ  

๑๐.๓ การแสดงวงดนตรีท่าหลวง/คาราโอเกะ 
         ๑๐.๓.๑. นายชลเทพ  สมัครการ  ประธานกรรมการ 
          ๑๐.๓.๒. นายฤทธินันท์ ห่อคนดี   กรรมการ 

      ๑๐.๓.๓. นางสาวดลยา แก้ววิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๔ การแสดงสุดพิเศษ 

         ๑๐.๔.๑. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  ประธานกรรมการ 
          ๑๐.๔.๒. นายสุชาติ  แก้วม่วง   กรรมการ 

        ๑๐.๔.๓. นายสิทธินันท ์ สุวรรณที  กรรมการ 

      ๑๐.๔.๔. นางสาวยุพา  ศิริโยธา   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดและดูแลกิจกรรมปีใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายของขวัญ ประกอบด้วย  
              ๑๑.๑ ลงทะเบียนของขวัญของนักเรียนในชั้นตนเอง 

           ๑๑.๑.๑. ครูที่ปรึกษาทุกห้อง    ประธานกรรมการ 
          ๑๑.๑.๒. นักเรียนที่ได้รับมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ 

           ๑๑.๒ ควบคุมของขวัญกลาง (รวบรวมของขวัญ) 
           ๑๑.๑.๑. นางพยอม  ไชยสงโท  ประธานกรรมการ 
          ๑๑.๑.๒. นางรัตนาวลี  ชูเมือง   กรรมการ 

      ๑๑.๑.๓. นางเบญจางค์ เจริญสุข   กรรมการ 

    ๑๑.๑.๔. นางสถาพร  เรืองแย้ม  กรรมการ 

            ๑๑.๑.๕. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 

    ๑๑.๑.๖. นางสาวเทพสุดา เมฆวิลัย   กรรมการและเลขานุการ  

๑๑.๓ ผู้ควบคุมตามจุดรับของขวัญ 
         ๑๑.๑.๑. นางนิตยา  วงศ์จันทร  ประธานกรรมการ 
          ๑๑.๑.๒. นางประไพ  อ่อนสลุง  กรรมการ 

      ๑๑.๑.๓. นางสาวศิรินภา เติมสูงเนิน  กรรมการ 

               ๑๑.๑.๔. นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  กรรมการ 

      ๑๑.๑.๕. นายอรรถกร  จันทร์เทวี  กรรมการ 
    ๑๑.๑.๖. นางสาวรุ่งนภา ชัยภา   กรรมการ 



      ๑๑.๑.๗. นางสาวจินตกาญจน์ อุ่นจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัด ดูแล และเช็คการรวบรวม การรับของขวัญของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้อง และครบถ้วนทุกคน 

 

 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย  
  ๑๒.๑. นางอาจารี   จิตต์สว่าง ประธานกรรมการ 

  ๑๒.๒. นางสาววันด ี  แววสว่าง กรรมการ 

  ๑๒.๓. นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ เบิก – จ่ายเงิน จัดซื้อวัสดุในการด าเนินกิจกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและ
พัสดุ  

 

 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย   
  ๑๓.๑. นางเทพสุดา  เมฆวิลัย  ประธานกรรมการ 

  ๑๓.๒. นางสาวบุณยหนุน  ประสมสุข กรรมการ 

  ๑๓.๓. นางศิริพร   รอดกสิกรรม กรรมการ 

  ๑๓.๔. นางสาวทักษญา  เจริญเวช กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม พร้อมสรุปผลเพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

   

  ทั้งนี้ มอบหมายให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพ่ือให้บังเกิดผลดีแก่
ราชการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ 

     

   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

          ลงชื่อ 

 

          ( นางกาญจนา  บุญคง ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางก าหนดการ 
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2016 

 

 

เวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
07.50  - 
08.30 น. 

กิจกรรมหน้าเสาธง คณะคุณครูและนักเรียนทุก
คน 

 

08.30 - 
09.30 น. 

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บรเิวณถนนปนูฝั่ง
ตะวันตกผา่นหนา้อาคาร 2 
       - สถานที ่          
       - พิธีสงฆ ์           
       - รับ-ส่ง พระสงฆ ์    
 
       - รับรองพระสงฆ ์    
 
 
        - ควบคุมนักเรียนรับของจากบาตรพระ   
          นักเรียนชั้นม. 3/1 จ านวน 8 คน               
          (คอยรับของจากบาตรพระใส่หม้อใหญ่/
กระสอบ)     
  
        - บันทึกภาพ 
      
        - ควบคุมนักเรียนตามคณะสี ครูหัวหน้า
คณะส ี
 

 
 
ครูอุทัย ไชยสงโท       
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ                
ครูธนพงษ์  วรรณมาตย์                
 
ครูเบญจางค์  เจริญสุข         
ครูจตุชัย นันทวิชิต  
 
ครูวันดี  แววสว่าง 
ครูสุธามาศ หวังถ้ ากลาง 
 
 
ครูจตุชัย นันทวิชิต 
 
ครูสุนทร จิตต์สวา่ง            
ครูพยอม ไชยสงโท  
ครูเบญจางค์ เจริญสุข    
ครูชลเทพ  สมัครการ 

(พระสงฆ์จ านวน 9 
รูปวัดทะเลวังวัด) 

09.30 – 
11.45 น. 

เกมพัฒนาสมองสานสัมพนัธ์ ครูบุณยหนุน ประสมสุข  
คณะคุณครู และนักเรียนที่
ได้รับมอบหมาย 

พิธีกรภาคสนาม 
ครูสุมิตรา  ด้วงหิรัญ 
ครูธนพงษ์ วรรณ
มาตย ์

09.30 – 
10.15 น. 

แตกได้ตอบได้เอาไปเลย... 
ครูสุชาติ แก้วม่วง 
ครูอัญชลี ปัญญาเฉียบ 

 

10.15 – 
11.00 น. 

ทลายกล่องภาระกิจ 
ครูสิทธินันท ์สุวรรณที 
ครูยุพา สุวรรณศรี 

 

11.00 – 
11.15 น. 

ปริศนาสายฟา้แล้บ 
ครูยุพา สุวรรณศรี 
ครูภัทริน สิงหเศรษฐกิจ 

 

11.15 – 
12.15 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
(ทุกห้องรับประทานอาหารบริเวณโรงอาหารโดย
ให้นักเรียนซื้ออาหารรับประทานโดยปรกติส่วน
ห้องใดมีเมนูพิเศษสามารถน ามาเสริมได้)  
(** ไม่ให้มีการประกอบอาหารใด ๆ ทั้งสิ้น **) 

ครูเบญจางค์ เจริญสุข 
ครูบุญเรือน หาลาภ  
คณะคุณครูปรึกษานักเรียนที่
ได้รับมอบหมายและนักเรียน
ทุกคน 

 

 



เวลา รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
12.15 – 
15.45 น. 

กิจกรรมวันปีใหม่ 
ครูศิริพร รอดกสิกรรมและครู
กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ 

 

 กิจกรรมจัดบริเวณห้องเรียนธรรมชาต ิ
       - สถานที ่          
       - พิธีกร 
 
        
 
       - ควบคุมเคร่ืองเสียง    
 
        
 
        - ลงทะเบียนของขวัญของนักเรียนในชัน้
ตนเอง   
        - ควบคุมของขวัญกลาง 
(รวมของขวัญ) 
    
         - ล าดับการจับฉลากของขวัญ 
 
 
 
 
        - ครูผู้ยืนควบคุมตามจุดรบัของขวัญ 
        
 
 
      
 
 
        - ควบคุมนักเรียนกลุ่มเชค็นักเรียนที่จับ 
          ของขวัญแล้ว 

 
ครูอุทัย ไชยสงโท  
ครูดลยา แก้ววิเชียร 
ครูยุพา ศิริโยธา 
ครูชลเทพ สมัครการ 
ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ์                 
ครูชลเทพ สมัครการ 
ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์
ครูชัยณรงค์ รัตนปรีดา                 
ครูที่ปรึกษาทุกห้อง 
ครูรัตนาวลี ชูเมือง    
ครูชญาภา พึ่งสุข 
ครูเบญจางค์ เจริญสุข   
ครูพยอม ไชยสงโท 
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน 
ครูรัตนาวลี ชูเมือง    
ครูชญาภา พึ่งสุข 
ครูเบญจางค์ เจริญสุข   
ครูพยอม ไชยสงโท 
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน 
ครูนิตยา วงศ์จนัทร 
ครูอรรถกร จันเทวี     
ครูประไพ อ่อนสลงุ 
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน 
ครูสุธามาศ หวังถ้ ากลาง  
นางสาวจนิตกาญจน์ อุ่นจิตร  
นางสาวรุ่งนภา ชัยภา 
ครูสุนทร จิตต์สวา่ง            
ครูวันดี แววสว่าง  
ครูประภาสิริ ด้วงเงนิ  
ครูพรทิพย์ ทาส ี
ครูสุรีรัตน์ แววสว่าง 

 

12.15 – 
12.25 น. 

นักเรียนเข้าบริเวณงานและนั่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

  

12.25 – 
12.35 น. 

พิธีเปิด 
ครูศิริพร รอดกสิกรรม 

(กล่าวรายงาน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ท่าหลวงวิทยาคม 

(กล่าวเปิด)  
(จับฉลากของขวัญ) 



12.35 – 
12.55 น. 

การแสดงชุดที่ 1 เปิดตัว Santa                        
(Christmas Time) 

ครูศิริพร รอดกสิกรรม  (ครู
กลุ่มสาระฯภาษาตา่งประเทศ) 

 

12.55 – 
13.00 น. 

การแสดงชุดที่ 2 (The Sexi Girl Gang) 
ครูดลยา แก้ววิเชียร 

(นักเรียนที่ได้รบัมอบหมาย) 
 

13.00 – 
13.05 น. 

การแสดงชุดที่ 3 (Street dream) 
ครูดลยา แก้ววิเชียร 

(นักเรียนที่ได้รบัมอบหมาย) 
 

13.05 – 
13.10 น. 

มอบของรางวัลให้แก่คณะสีที่ชนะเกมในช่วงเชา้ 
ครูภัทิรา สะอาด 

    ครูทักษญา เจริญเวช 
 

13.10 – 
13.25 น. 

วงดนตรีทา่หลวงร้องเพลง 4  เพลง 
ครูชลเทพ สมัครการ 

ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์
วงดนตรีนักเรียนทา่หลวง 

 

13.25 – 
13.35 น. 

จับฉลากของขวัญ   

13.35 – 
13.45 น. 

วงดนตรีทา่หลวงร้องเพลง 2 เพลง 
ครูชลเทพ สมัครการ 

ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์
วงดนตรีนักเรียนทา่หลวง 

 

13.45 – 
13.55 น. 

จับฉลากของขวัญ   

13.55 – 
14.05 น. วงดนตรีทา่หลวงร้องเพลง 2 เพลง/คาราโอเกะ 

ครูชลเทพ สมัครการ 
ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์

วงดนตรีนักเรียนทา่หลวง 
 

14.05 – 
14.45 น. 

จับฉลากของขวัญ   

14.45 – 
14.55 น. 

วงดนตรีทา่หลวงร้องเพลง 2 เพลง/คาราโอเกะ 
ครูชลเทพ สมัครการ 

ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์
วงดนตรีนักเรียนทา่หลวง 

 

14.55 – 
15.05 น. 

การแสดงสุดพิเศษ(นักศึกษาฝึกสอนและครูใหม่) 

ครูสุธามาศ หวังถ้ ากลาง 
ครูสิทธินันท์ สุวรณท ี
ครูสุชาติ แก้วม่วง 
ครูยุพา ศิริโยธา 

 

15.05 – 
15.35 น. 

จับฉลากของขวัญ   

15.35 – 
15.45 น. 

วงดนตรีทา่หลวงร้องเพลง 2 เพลง/คาราโอเกะ 
ครูชลเทพ สมัครการ 

ครูสิริพงษ์ ชาญเชนกมลศักดิ ์
วงดนตรีนักเรียนทา่หลวง 

 

15.45 น. 
เป็นต้นไป 

คณะคุณครูและนักเรียนช่วยเก็บสถานที่และเข้า
แถวกลับบ้าน 

คณะคุณครูคณะกรรมการ
นักเรียนและนักเรียนทีไ่ด้รับ

มอบหมาย 
 

 

 


