
กําหนดการเสวนาทางวิชาการ 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจําป 2551 

ณ  หองรอยัลจูบิลี่  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี

 

************************* 
วันท่ี 1 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น  พิธีเปดงาน 
  เวลา 10.00 – 12.00 น.  ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ แนวทางในการจดัการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อพฒันาคุณภาพประชาชน ” 
     โดย ฯพณฯ นายแพทย เกษม  วัฒนชยั  องคมนตรี  
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 13.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ การจัดการศึกษาเพื่อสรางคนที่มีคุณภาพสู 
     สังคม ”   
     โดย นายสุพล  ฟองงาม  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
  เวลา 13.30 – 16.30 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ บทบาทขององคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ินในการจัดการศกึษาเพื่อการสรางคน  สรางชุมชน  
     และสรางชาติ ” 
     วิทยากรประกอบดวย 
     ดร.อํารุง  จันทวานิช  เลขาธิการสภาการศกึษา   
     นายนุชากร  มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองรอยเอ็ด   
     รศ.ดร.วรากรณ  สามโกเศศ  อธิการบดมีหาวิทยาลัยธุรกจิบณัฑิต 
     รศ.วุฒสิาร  ตันไชย  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา  
     ดําเนินรายการโดย นายขนบ  จรูญศรีสวัสดิ์   
     ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลบานคูหาสวรรค   
     เทศบาลเมืองพัทลุง 
วันท่ี 2 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศกึษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ิน” 
     โดย  นายสมพร  ใชบางยาง   
     อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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  เวลา 09.30 – 12.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาการจดัการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพและสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู ”   
     วิทยากรประกอบดวย 
     ศาสตราจารย ดร.สมหวัง  พริิยานุวัฒน  ผูอํานวยการ สมศ. 
     รอยตํารวจเอก ดร. นิติภูมิ  นวรัตน 
     นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา  นายกเทศมนตรีนครภูเกต็ 
     ดําเนินรายการโดย นายชลิต   ตุมทองคํา   
     ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเมืองทวารวดี   
     เทศบาลนครนครปฐม  
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   
     เด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน ”   
     โดย  พล. อ. ต. บุญเลิศ  จุลเกียรติ อดีต  ผูอํานวยการโรงพยาบาลภูมิพล 
     รศ.ดร.สมพงษ  จิตระดับ  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
วันท่ี 3 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศกึษาปฐมวัยใหมี 
     คุณภาพไดมาตรฐาน ” 
     โดย  ดร.สายสุรี   จุติกุล  
  เวลา 09.30 – 12.00 น.  เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ การจัดการศึกษาปฐมวัยขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินสูความเปนเลิศ ”   
     วิทยากรประกอบดวย 
     ดร.สุจินดา  ผองอักษร ที่ปรึกษาดานการศกึษาพิเศษและ 
      ผูดอยโอกาส  สพฐ. 
     คุณสงา  ดามาพงษ   นักวิชาการสาธารณสุข 9 กรมอนามัย  และ
     โฆษกกระทรวงสาธารณสุข  
     รศ.ดร.จีระพันธุ  พูลพัฒน  คณะครุศาสตร   
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     ดําเนินรายการโดย คุณทิพยสุดา  สุเมธเสนีย  นักวิชาการศึกษา 8 ว  
     สภาการศึกษา 
  เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  เวลา 13.00 – 13.15 น.  กลาวแสดงทรรศนะเรื่อง “ บทบาทของผูดูแลเด็ก 
     ในการเสริมสรางพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
     ศูนยพฒันาเดก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”    
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     โดย นางสาวปยนันท  แซจวิ ผูดูแลเดก็ เทศบาลตําบลกระสัง  
  เวลา 13.15 – 13.30 น.  กลาวแสดงทรรศนะเรื่อง “ บทบาทของชมรมผูดูแลเด็ก 
     ในการเสริมสรางเครือขายความรวมมือพฒันาเด็กปฐมวยั  
     ศูนยพัฒนาเดก็ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”    
     โดย นางสาวปราณี  มลิวรรณ ผูดูแลเดก็ เทศบาลตําบลตะโหมด  
  เวลา 13.30 – 16.30 น.  พิธีมอบรางวัลผูดูแลเด็กดีเดน และพิธีปดงาน 
 

********************************** 
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กําหนดการเสวนาทางวิชาการกลุมยอย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทองถิ่น ประจําป 2551 

ณ  หองจูปเตอร  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพ็ค เมอืงทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุร ี

******************************* 

วันที่ 1 สิงหาคม 2551  
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ การจัดการศึกษาขององคกร 
     ปกครองสวนทองถ่ินในทศวรรษหนา ”  โดย รศ.ดร.อุทยั 
     บุญประเสริฐ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วันที่ 2 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ การพัฒนาจัดการศึกษาของ 
     สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหม ี
     ความกาวหนาอยางอยางยั่งยนื ”   
     โดย  นายหาญชัย  ทีฆธนานนท  นายก อบจ.อุดรธานี   
     นายประภัสร  ภูเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลําพูน  
     นายพันคํา  กิตติธรกุล  นายก อบต.อาวนาง   
  เวลา 13.00 – 16.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ แนวทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
     และประชาชนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ”   
     โดย ดร.เบญจลักษณ  น้ําฟา  ผูอํานวยการสํานักวิชาการ สพฐ. 
     รศ.ดร.เสร ี พงศพิศ   
     นายแพทยทวีศลิป  วิษณุโยธิน  ผูอํานวยการกองสุขภาพจติสังคม  
     กระทรวงสาธารณสุข 
วันที่ 3 สิงหาคม 2551  
  เวลา 09.00 – 12.00 น.  การอภิปรายทางวิชาการ เร่ือง “ แนวทางการจัดการศึกษาเด็ก 
     พิเศษขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ”   
     โดย นายธีระ  จันทรรัตน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษาพิเศษ   
     กระทรวงศกึษาธิการ 
     นายทนงศกัดิ์  ทวีทอง  นายกเทศมนตรีเมืองทาขาม 
     คุณมนัสวี  พยคัฆนันทน  ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพเิศษ(บุคคล 
     ออทิลติก) สํานักงาน กศน. 
 

******************************* 

 



กําหนดการแสดงบนเวที   
งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    

ระหวางวันที่ 1- 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 
ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี

 
วันที่  1  สงิหาคม พ.ศ. 2551 
 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. รวมเวลา
(นาที) 

09.00 – 09.15 การแสดงชุดกลองสะบัดชัย (13 คน)  อบจ.เชียงราย 10 

09.15 – 09.30 การแสดงชุดเลือดสุพรรณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 10 

09.30 – 09.55 การแสดงชุดการแสดงสีภาค  เทศบาลเมอืงโพธาราม 20 

09.55 – 10.30 การแสดงชุดรําลึกพระเจาตาก เทศบาลนครระยอง 30 

10.30 – 11.05 การแสดงมโนรา อบต.ตะโหนดดวน 30 

11.05 – 11.30 การแสดงชุดมงัคละรื่นเริง(20 คน) เทศบาลนครพิษณุโลก 20 

11.30 – 11.55 การแสดงชุดอลังการวิจิตรแพรวาราชินีแหงไหม (50 คน) อบจ.กาฬสนิธุ 20 

11.55 – 12.10 การแสดงระบาํฉิ่ง เทศบาลเมืองนครนายก 10 

12.10 – 13.30 การแสดงวงดนตรีลูกทุงสังคีตงามกมล  

โรงเรียนทีโอเอวิทยา  (เทศบาล 1) 

เทศบาลเมืองนางรอง 75 

13.30 – 13.45 การแสดงชุดเบญจรงคดงกลวยไม เทศบาลเมืองกระทุมแบน 7 

13.45 – 13.55 การแสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมจัฉา(2คน) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 5 

13.55 – 14.10 การแสดงชุดระบํานาฏยวฒันพัสตราภรณ เทศบาลเมืองลพบุรี 7 

14.10 – 14.25 การแสดงชุดรําเปง ลําปาง (14 คน) เทศบาลนครลําปาง 8 

14.25 – 14.45 การแสดง เทศบาลเมืองปตตาน ี 15 

14.45 – 15.00 การแสดงชุดSport Dance (12 คน) เทศบาลเมืองราชบุรี 7 

15.00 – 15.10 การแสดงชุดแกวกัลยา เทศบาลเมืองกระทุมแบน 5 

15.10 – 16.00 การแสดงโปงลางหนองโนประชาสรรค อบจ.ขอนแกน 45 

16.00 – 16.20 การแสดงระบาํชุมพลทัศนาชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 15 

16.20 – 16.30 การแสดงชุดลกูทุงไทยเทิดไทองคราชนัย (9 คน) อบจ.เชียงราย 5 

16.30 – 17.15 การแสดง เทศบาลเมืองเบตง 40 

17.15 – 17.35 การแสดงชุดระบําหมาจาก เทศบาลเมืองปากพนงั 15 

17.35 – 18.15 การแสดงลีลาศ เทศบาลนครระยอง 35 

18.15 – 18.35 การแสดง เทศบาลนครหาดใหญ 15 

18.35 – 18.55 ชุดเทิดพระเกียรติส่ีภาคนวมินทรมหาราชานภุาพ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 15 

 



กําหนดการแสดงบนเวที   
งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    

ระหวางวันที่ 1- 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 
ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี

 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. รวมเวลา
(นาที) 

09.00 – 09.15 การแสดงย่าํกลอง (13 คน) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 7 

09.15 – 09.40 การแสดงชุดสบืสารวัฒนธรรมพื้นบาน   

“ตํานานเพลงอีแซว” (17 คน) 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 20  

09.40 – 09.50 การแสดงชุดทบีูนัมเบอรวนั (16คน) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 5 

09.50 – 10.15 การแสดงชุดระบําระยอง เทศบาลนครระยอง 20 

10.15 – 10.35 การแสดงชุดไตรภาคีศรีอุตรดิตถ(33คน) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ 15 

10.35 – 10.55 การแสดงพุทธบูชานาคราชเปดตํานานบั้งไฟพญานาค เทศบาลเมืองหนองคาย 15 

10.55 – 11.10 การแสดง เทศบาลนครนครสวรรค 10 

11.10 – 11.30 การแสดงชุดสายน้าํแหงแผนดิน ( 50 - 60 คน) เทศบาลนครสมุทรปราการ 15 

11.30 - 12.00 การแสดง เทศบาลนครภูเก็ต 25 

12.00 – 13.20 การแสดงวงดนตรีลูกทุง 

โรงเรียนเทศบาล 5  (วัดหัวปอมนอก) 

เทศบาลนครสงขลา 75 

13.20 – 13.45 ระบําดอกบัวผุด เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี 20 

13.45 – 14.20 การแสดงหุนกระบอก ตอนพระอภัยมณีหนนีางผีเสื้อ เทศบาลเมืองสิงหบุรี 30 

14.20 – 14.35 การแสดงชุดการเตนประกอบดนตรีแนวใหม เทศบาลเมืองสระบุรี 10 

14.35 – 14.50 การแสดงชุดนาฎมาลีจาํปสิรินธร เทศบาลเมืองลพบุรี 10 

14.50 – 15.10 การแสดงชุดรําโทนนครบาล (27 คน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 15 

15.10 – 16.05 การแสดงวงดนตรี เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี 50 

16.05 -  16.40 การแสดงเชิดหนงัใหญ เร่ืองการจับลิง (12 คน) เทศบาลเมืองสิงหบุรี 30 

16.40 – 16.55 การแสดงชุดจติตลีลาประกอบเพลงเชิญเที่ยวลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 7 

16.55 – 17.15 การแสดงโขน ( 40คน) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 15 

17.15 – 17.35 การแสดงชุดเทิดไทองคราชญั เทศบาลเมืองกระทุมแบน 15 

17.35 – 17.55 การแสดงจินตลีลาวัดสิงหสําราญอภิรมย เทศบาลตําบลวัดสิงห 15 

17.55 – 18.25   การแสดงชุดระบําโรตีชาชัก   เทศบาลเมืองสตูล 25 

18.25 – 19.00 การแสดงพืน้บานรําโทน ชดุคําขวัญจังหวัดลพบุรี  เทศบาลเมืองลพบุรี 30 

19.00 – 19.20 การแสดงชุดลมหายใจของราชสีห เทศบาลเมืองสระบุรี 15 



 
กําหนดการแสดงบนเวที   

งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    
ระหวางวันที่ 1- 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 

ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี
 

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 
 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. รวมเวลา
(นาที) 

09.00 – 09.20 การแสดงมายากล ( 2 คน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 15 

09.20 – 10.00 การแสดงชุดแดนเซอร เทศบาลนครระยอง 35 

10.00 – 10.20 การแสดงชุดเยาวชนดีศรีสุพรรณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 15 

10.20 – 10.30 การแสดงชุดซปุเปอรเกิลแกง็ค (18 คน) เทศบาลเมืองคูคต 5 

10.30 – 10.45 การแสดงชุดจอยซอเพลงแอวลําปาง (20 คน) เทศบาลนครลําปาง 8 

10.45 – 12.05 การแสดงวงดนตรีลูกทุง  โรงเรียนบวัใหญ อบจ.นครราชสีมา 75 

 
 
หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง 
                   ณ  บริเวณดานขางเวทกีารแสดง  ( เวทีใหญ )  

         หากมขีอสงสัยติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
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แบบลงทะเบยีนการแสดงของโรงเรยีนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    
ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 

ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศพัท 

09.00 – 09.15 การแสดงชุดกลองสะบัดชัย (13 คน)  อบจ.เชียงราย   

09.15 – 09.30 การแสดงชุดการแสดงสี่ภาค ( 20 คน) เทศบาลเมืองโพธาราม   

09.30 – 09.55 การแสดงนาฏศิลปอลังการวจิิตรแพรวาราชินีแหงไหม เทศบาลเมืองกาฬสนิธุ   

09.55 – 10.30 การแสดงชุดรําลึกพระเจาตาก เทศบาลนครระยอง   

10.30 – 11.05 การแสดงมโนรา อบต.ตะโหนดดวน   

11.05 – 11.30 การแสดงชุดมงัคละรื่นเริง(20 คน) เทศบาลนครพิษณุโลก   

11.30 – 11.55 การแสดงชุดเลือดสุพรรณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

11.55 – 12.10 การแสดงระบาํฉิ่ง เทศบาลเมืองนครนายก   

12.10 – 13.30 การแสดงวงดนตรีลูกทุงสังคตีงามกมล  

ร.ร.ทีโอเอวิทยา  (เทศบาล 1) 

เทศบาลตําบลนางรอง   

13.30 – 13.45 การแสดงชุดเบญจรงคดงกลวยไม เทศบาลเมืองกระทุมแบน   

13.45 – 13.55 การแสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมจัฉา(2คน) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   

หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง  ณ  บริเวณดานขางเวทีการแสดง  ( เวทีใหญ )  
                *** หากมีขอสงสยัติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
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เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศพัท 

13.55 – 14.10 การแสดงชุดระบํานาฏยวฒันพัสตราภรณ เทศบาลเมืองลพบุรี   

14.10 – 14.25 การแสดงชุดรําเปง ลําปาง (14 คน) เทศบาลนครลําปาง   

14.25 – 14.45 โชวการแสดง เทศบาลเมืองปตตาน ี   

14.45 – 15.00 การแสดงชุดSport Dance (12 คน) เทศบาลเมืองราชบุรี   

15.00 – 15.10 การแสดงชุดแกวกัลยา เทศบาลเมืองกระทุมแบน   

15.10 – 16.00 การแสดงโปรงลางหนองโนประชาสรรค อบจ.ขอนแกน   

16.00 – 16.20 การแสดงระบาํชุมพลทัศนาชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร   

16.20 – 16.30 การแสดงชุดลกูทุงไทยเทิดไทองคราชนัย (9 คน) อบจ.เชียงราย   

16.30 – 17.15 โชวการแสดง เทศบาลเมืองเบตง   

17.15 – 17.35 การแสดงชุดระบําหมาจาก เทศบาลเมืองปากพนงั   

17.35 – 18.15 การแสดงลีลาศ เทศบาลนครระยอง   

18.15 – 18.35 โชวการแสดง เทศบาลนครหาดใหญ   

18.35 – 18.55 ชุดเทิดพระเกียรติสี่ภาคนวมินทรมหาราชานภุาพ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   

 
หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง  ณ  บริเวณดานขางเวทีการแสดง  ( เวทีใหญ )  
                *** หากมีขอสงสยัติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
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แบบลงทะเบยีนการแสดงของโรงเรยีนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    
ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 

ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี
 

 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศพัท 

09.00 – 09.15 การแสดงย่าํกลอง (13 คน) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   

09.15 – 09.40 การแสดงชุดสบืสารวัฒนธรรมพื้นบาน   

“ตํานานเพลงอีแซว” (17 คน) 

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

09.40 – 09.50 การแสดงชุดทบูีนัมเบอรวนั (16คน) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   

09.50 – 10.15 การแสดงชุดระบําระยอง เทศบาลนครระยอง   

10.15 – 10.35 การแสดงชุดไตรภาคีศรีอุตรดิตถ(33คน) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ   

10.35 – 10.55 การแสดงพทุธบูชานาคราชเปดตํานานบั้งไฟพญานาค เทศบาลเมืองหนองคาย   

10.55 – 11.10 โชวการแสดง เทศบาลนครนครสวรรค   

11.10 – 11.30 การแสดงชุดสายน้าํแหงแผนดิน ( 50 - 60 คน) เทศบาลนครสมุทรปราการ   

11.30 - 12.00 โชวการแสดง เทศบาลนครภูเก็ต   

12.00 – 13.20 การแสดงวงดนตรีลูกทุงพรอมแดนเซอร (ชิงชาสวรรค) เทศบาลนครหาดใหญ   

13.20 – 13.45 ระบําดอกบัวผุด เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี   

 
หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง  ณ  บริเวณดานขางเวทีการแสดง  ( เวทีใหญ) 
                *** หากมีขอสงสยัติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
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เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศพัท 

13.45 – 14.20 การแสดงหุนกระบอก ตอนพระอภัยมณีหนนีางผีเสื้อ เทศบาลเมืองสิงหบุรี   

14.20 – 14.35 การแสดงชุดการเตนประกอบดนตรีแนวใหม เทศบาลเมืองสระบุรี   

14.35 – 14.50 การแสดงชุดนาฎมาลีจาํปสิรินธร เทศบาลเมืองลพบุรี   

14.50 – 15.10 การแสดงชุดรําโทนนครบาล (27 คน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ   

15.10 – 16.05 การแสดงวงดนตรี เทศบาลนครสุราษฎรธาน ี   

16.05 -  16.40 การแสดงเชิดหนงัใหญ เรื่องการจับลิง (12 คน) เทศบาลเมืองสิงหบุรี   

16.40 – 16.55 การแสดงชุดจติตลีลาประกอบเพลงเชิญเที่ยวลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี   

16.55 – 17.15 การแสดงโขน ( 40คน) เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม   

17.15 – 17.35 การแสดงชุดเทิดไทองคราชญั เทศบาลเมืองกระทุมแบน   

17.35 – 17.55 การแสดงจินตลีลาวัดสิงหสําราญอภิรมย เทศบาลตําบลวัดสิงห   

17.55 – 18.25   การแสดงชุดระบําโรตีชาชัก   เทศบาลเมืองสตูล   

18.25 – 19.00 การแสดงพืน้บานรําโทน ชดุคําขวัญจังหวัดลพบุรี  เทศบาลเมืองลพบุรี   

19.00 – 19.20 การแสดงชุดลมหายใจของราชสีห เทศบาลเมืองสระบุรี   

 
หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง  ณ  บริเวณดานขางเวทีการแสดง  ( เวทีใหญ) 
                *** หากมีขอสงสยัติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
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แบบลงทะเบยีนการแสดงของโรงเรยีนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 งาน “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551 ”    
ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ.2551 

ณ. เวทีใหญ  หองชาเลนเจอร Hall 2  ศูนยการประชุมและแสดงสินคาอิมแพค   เมืองทองธาน ี
 

 วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

เวลาแสดง การแสดง สังกัดอปท. ผูรับผิดชอบ เบอรโทรศพัท 

09.00 – 09.20 การแสดงมายากล ( 2 คน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ   

09.20 – 10.00 การแสดงชุดแดนเซอร เทศบาลนครระยอง   

10.00 – 10.20 การแสดงชุดเยาวชนดีศรีสุพรรณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี   

10.20 – 10.30 การแสดงชุดซปุเปอรเกิลแกง็ค (18 คน) เทศบาลเมืองคูคต   

10.30 – 10.45 การแสดงชุดจอยซอเพลงแอวลําปาง (20 คน) เทศบาลนครลําปาง   

10.45 – 12.05 การแสดงวงดนตรีลูกทุงพรอมแดนเซอร(ชิงชาสวรรค) เทศบาลตําบลบัวใหญ   

 
หมายเหต ุ*** การแสดงทกุรายการรายงานตวักอนเวลาทําการแสดงอยางนอย  1  ชัว่โมง  ณ  บริเวณดานขางเวทีการแสดง  ( เวทีใหญ) 
                *** หากมีขอสงสยัติดตอที่ 083-6062577 ( คุณตาย ) 
 

 
 
 

 

 



กําหนดการประกวดแขงขันทางวิชาการ 
งาน  “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551” 

ระหวางวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

วันท่ี  1  สิงหาคม  2551 
ชาเลนเจอร  Hall 2 เวทีการประกวดแขงขัน 
 09.00-11.45 น. (165 นาที) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร (ประถม) 15 ทีม รอบแรก 
 11.45-14.30 น. (165 นาที) การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (ประถม) 15 ทีม รอบแรก 
  

14.30-17.15 น. (165 นาที)  การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (มัธยม) 15 ทีม รอบแรก  
17.15-20.00 น. (165 นาที) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร (มัธยม) 15 ทีม รอบแรก 

 

จูปเตอร  11 
 09.00-11.30 น. (150 นาที) การประกวดวาดภาพระบายสี (ปฐมวัย) 15 คน 
 
 13.00-14.30 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ประถม : ภาษาไทย) 15 คน 
 14.30-16.00 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ตน : ภาษาไทย)  15 คน 
 16.00-16.30 น. (30 นาที)  พัก 
 16.30-18.00 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ปลาย : ภาษาไทย) 15 คน 
 

จูปเตอร  12 
 09.00-11.35 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : คณิตศาสตร 15 ทีม 
 11.35-14.10 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สังคมศึกษา 15 ทีม 
 
 14.10-16.45 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : ศิลปะ 15 ทีม 
 16.45-19.20 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : วิทยาศาสตร 15 ทีม 
 

จูปเตอร  13 
 09.00-12.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : ภาษาไทย (ชวงช้ันที่ 2) 15 ทีม 
 
 13.00-16.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : คณิตศาสตร (ชวงช้ันที่ 2) 15 ทีม 
 16.15-16.30 น. (15 นาที)   พัก 
 16.30-19.45 น. (195 นาที)  การประกวดโครงงาน : วิทยาศาสตร (ชวงช้ันที่ 2) 15 ทีม 
 

ลานกิจกรรม 
 09.00-12.15 น. (195 นาที) การประกวดการประดิษฐสิ่งของวัสดุเหลือใช (ชวงช้ันที่ 2)  
 09.00-12.30 น. (210 นาที) การประกวดแกะสลักผักผลไม (ชวงช้ันที่ 2) 
 13.00-16.30 น. (210 นาที) การประกวดการประดิษฐสิ่งของวัสดุเหลือใช (ชวงช้ันที่ 3)  
 13.30-15.30 น. (120 นาที) การประกวดการจัดสวนถาดแหง 



 
กําหนดการประกวดแขงขันทางวิชาการ 

งาน  “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551” 
ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

 

วันท่ี  2  สิงหาคม  2551 
ชาเลนเจอร Hall 2 เวทีการประกวดแขงขัน 
 09.00-11.00 น. (120 นาที) การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (ประถม) 10 ทีม รอบตัดสิน 
 11.00-13.00 น. (120 นาที) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร (ประถม) 10 ทีม รอบตัดสิน 
  

13.00-18.10 น. (310 นาที)  การประกวดการแสดงละครภาษาจีน15 ทีม  
18.10-20.30 น. (140 นาที) การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 7 ทีม 

 
จูปเตอร  11 
 09.00-10.30 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ประถม : ภาษาอังกฤษ) 
 10.30-12.00 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ตน : ภาษาอังกฤษ) 
  
 13.00-14.30 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ปลาย : ภาษาอังกฤษ) 
 14.30-16.00 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ประถม : ภาษาจีน) 
 16.00-17.30 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ตน : ภาษาจีน) 
 17.30-19.00 น. (90 นาที) การประกวดกลาวสุนทรพจน (ม.ปลาย : ภาษาจีน) 
 
จูปเตอร  12 
 09.00-11.35 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : ภาษาไทย 15 ทีม 
 11.35-14.10 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : ภาษาตางประเทศ 15 ทีม 
 14.10-16.45 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : การงานอาชีพ 15 ทีม 
 16.45-19.20 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : สุขศึกษา15 ทีม 
 
จูปเตอร  13 
 09.00-12.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : ภาษาไทย (ชวงช้ันที่ 3) 15 ทีม 
 
 13.00-16.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : คณิตศาสตร (ชวงชั้นที่ 3) 15 ทีม 
 16.15-16.30 น. (15 นาที)   พัก 
 16.30-19.45 น. (195 นาที)  การประกวดโครงงาน : วิทยาศาสตร (ชวงช้ันที่ 3) 15 ทีม 
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ลานกิจกรรม 
 09.00-12.15 น. (190 นาที) การประกวดวาดภาพระบายสี (ชวงช้ันที่ 1) 
 09.00-12.30 น. (210 นาที) การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย (ชวงช้ันที่ 2) 
    การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง (ชวงช้ันที่ 2) 
 13.30-17.00 น. (210 นาที)) การประกวดวาดภาพระบายสี (ชวงช้ันที่ 2) 
    การประกวดงานประดิษฐรอยมาลัย (ชวงช้ันที่ 3) 
    การประกวดงานประดิษฐจากใบตอง (ชวงช้ันที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการประกวดแขงขันทางวิชาการ 
งาน  “ มหกรรมการจัดการศึกษาทองถิน่ ประจําป 2551” 

ระหวางวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
 

วันท่ี 3 สิงหาคม 2551 
 

ชาเลนเจอร Hall 2 เวทีการประกวดแขงขัน 
 09.00-11.00 น. (120 นาที) การประกวดรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา (มัธยม) 10 ทีม รอบตัดสิน 
 11.00-13.00 น. (120 นาที) การประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมแดนซเซอร (มัธยม) 10 ทีม รอบตัดสิน 
  

13.00-15.50 น. (170 นาที)  การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ 8 ทีม 
 

จูปเตอร  11 
 09.00-10.30 น. (90 นาที) เกมสเรือบก 
 10.30-12.00 น. (90 นาที) กีฬาเดินตัวหนอน 
 
 13.00-15.35 น. (155 นาที) การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 15 ทีม 
 

จูปเตอร  12 
 09.00-12.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : ภาษาอังกฤษ (ชวงช้ันที่ 2) 15 ทีม 
 
 12.45-16.00 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : การงานพื้นฐานอาชีพ (ชวงช้ันที่ 2) 15 ทีม 
 

จูปเตอร  13 
 09.00-12.15 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : การงานพื้นฐานอาชีพ (ชวงช้ันที่ 3) 15 ทีม 
 
 12.45-16.00 น. (195 นาที) การประกวดโครงงาน : ภาษาอังกฤษ(ชวงช้ันที่ 3) 15 ทีม 
 

ลานกิจกรรม 
 09.00-11.00 น. (120 นาที) เกมสทายซิอะไรเอย? 
    เกมสตนสมมหาสนุก 

09.00-12.15 น. (195 นาที)  การประกวดแกะสลักผักผลไม (ชวงช้ันที่ 3) 
 

 12.30-16.00 น. (210 นาที) การประกวดการประดิษฐสิ่งของวัสดุเหลือใช (ชวงช้ันที่ 4) 
    การประกวดวาดภาพระบายสี (ชวงช้ันที่ 3) 
 
หมายเหตุ*** ใหผูเขาประกวดแขงขันทุกประเภทรายงานตัวตาม  แบบฟรอมกอนเวลาการแขงขันอยางนอย  1  ชั่วโมง  
        ณ   บริเวณดานหนาสถานที่ประกวด  
        หากมีขอสงสัยติดตอท่ี 089-401-8233  ( คุณปอนด ) 



ประเภทการแขงขัน................................................................................................................  กลุมภาค …………..………………………………………………............

สถานที่…................................................................ว/ด/ป/...........................................................................เวลาการแขงขัน.............................................................................

ชื่อ-สกุล ผูควบคุมทีม.....................................................................................................................เบอรโทรศัพทผูควบคุมทีม .........................................................................

หมายเหตุ

บัตรนร. ปชป บัตรขรก. ลําดับที่การแขงขัน

1

2

3

หมายเหตุ 1. จํานวนผูเขาแขงขันภาคละ  3  ทีม (รวม 15 ทีม)

2. มีทั้งสิ้น  5 ภาค ดังนี้   ภาคกลาง / ภาคเหนือ  / ภาคตะวันออก  / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคใต 

3. ใหตัวแทนจับฉลากลําดับที่เพื่อทําการแขงขัน

4. ใหผูเขาประกวดแขงขันทุกประเภทรายงานตัวตาม  แบบฟรอมกอนเวลาการแขงขันอยางนอย  1  ชั่วโมง  

ณ   บริเวณดานหนาสถานที่ประกวด   หากมีขอสงสัยติดตอที่ 089-401-8233  ( คุณปอนด )

      

       

หลักฐานที่แสดง

แบบลงทะเบียนการแขงขันทางวิชาการ

ชื่อ-สกุล (ผูเขาแขงขัน) เลขที่บัตร ลงชื่อผูลงทะเบียนลําดับที่

ทีมที่ ................................................................. โรงเรียน..................................................................... เทศบาล................................................................................................
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