
 
ก าหนดการงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019 

วันที่ 31 เดือน กรกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

“Language is Our Passport to the Future” 

ณ หอประชุม 1 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

 

เวลา 13.00 – 13.30 น.    ลงทะเบียนคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

เวลา 14.00 – 14.15 น.    ผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กล่าวต้อนรับ  
                        ดร.อาทิตยา  ปัญญา ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษและ                  
                                 คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 

 

เวลา 14.15 – 15.15 น.    ดร.อาทิตยา  ปัญญา บรรยายเรื่อง แนวทางด าเนินงาน 
                                 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP ให้มีประสิทธิภาพ 
 

เวลา 15.15 – 17.00 น.    ด าเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

เวลา 17.00 น.     ร่วมงาน Welcome Party 

   

หมายเหตุ  

การ Sound Check ของวงสตริง 
เวลา 16.00 น.        เริ่มลงทะเบียนเพื่อ Sound Check ณ หอประชุม 1   
เวลา 16.30 – 21.00 น.      การ Sound Check ของแต่ละวงใช้เวลา 15 นาที (ตามล าดับที่ลงทะเบียนไว้) 
 
การแข่งขัน Debate 
เวลา 10.00 – 16.00 น.     การแข่งขัน Debate  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้อง 331 – 334  
- ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้อง 335 – 337  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

 

 

 

ก าหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019 

วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

“Language is Our Passport to the Future” 

ณ โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 
เวลา 08:00 - 08:30 น. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนตะกั่วป่า

“เสนานุกูล” อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

เวลา 09:00 น. ประธานในพิธี   นายศิริพัฒ   พัฒกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เดินทางถึง
บริเวณงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019 ครั้งที่ 12             
วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 

- ชมและรับฟังการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”  

- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  กล่าวต้อนรับ
ประธาน   

  ในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ 

- ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” กล่าวรายงาน 

- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท  

- ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  มอบของที่ระลึก   

  ให้กับประธานในพิธี  

- ผู้อํานวยการโรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” มอบของที่ระลึกให้กับผู้อํานวยการ 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 

- ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนตะก่ัวป่า“เสนานุกูล”  

- เสร็จพิธี  

เวลา 09:00 – 16:00 น. การแข่งขนัทักษะภาษาอังกฤษ ณ บริเวณอาคารเรียนและหอประชุมของโรงเรียน
ตะกั่วป่า“เสนานุกูล”  

เวลา 18:00 - 22:00 น.      การแข่งขัน String Band Contest ระดับมัธยมศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
ก าหนดการแข่งขัน String Band  

งานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2019 

วันที่ 1 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2562 

“Language is Our Passport to the Future” 

ณ หอประชุม 1 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 

 

เวลา 16.00 – 17.30 น.     นักเรียนและครูผู้ควบคุมวง ลงทะเบียน 
 
เวลา 17.30 – 18.00 น.     ครูผู้ควบคุมวงประชุมพร้อมกัน และจับฉลากล าดับการแข่งขัน 
 
เวลา 18.00 – 21.00 น      เริ่มต้นการแข่งขัน String Band  

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวน 4 ทีม)  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวน 5 ทีม) 

 
เวลา 21.00 – 21.15 น.     ชมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” บทเพลง รักจังพังงา 
 
เวลา 21.15 – 21.30 น.     ผู้อ านวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”มอบธง  
      Southern EP/MEP Open House 2019 ใหโ้รงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย    
                                  เจ้าภาพจัดกิจกรรม ปี 2020    
 
เวลา 21.30 – 22.30 น.     ด าเนินการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวน 4 ทีม) จนแล้วเสร็จ 
              

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


