ที่ ศธ 04242.01/670

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
80000
12 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program/Mini English Program) เขตภาคใต้
สิ่งที่แนบมาด้วย กาหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10
ตามที่ โรงเรี ย นเบญจมราชู ทิ ศ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ได้ รั บ มอบหมายจากสถาบั น
ภาษาอังกฤษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมวิชาการ Southern
English Program/Mini English Program Open House 2017 ค รั้ งที่ 1 0 ภ าย ใต้ ค า ข วั ญ “Enhance
communication skills, ensure a successful future.” ระหว่างวันที่ 6-8 สิ งหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนของท่านเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการ และเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และขอเรีย นเชิญ หั วหน้ าโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ และคณะกรรมการตัดสิ นการ
แข่งขัน แต่ ล ะรายการเข้าร่ ว มประชุ ม ในวัน ที่ 6 สิ งหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุม ประดู่ แดง
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง
จากโรงเรียนต้นสังกัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายภักดี เหมทานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
โทรศัพท์ 075 – 447004-5
โทรสาร 075 – 447154

กำหนดกำรจัดงำนมหกรรมวิชำกำร Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10
วันที่ 6 - 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 สิงหำคม 2560
เวลา 10.00 – 16.00 น.
เวลา 14.00 – 16.00 น.

การแข่งขันทักษะ Debate ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ประชุมหัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน และกรรมการตัดสิน

7 สิงหำคม 2560
เวลา 08.00 – 08.30 น.

ผู้บริหาร ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมธัชมุนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลา 09.00 น.

ประธานในพิธี นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช เดินทางถึงบริเวณงานมหกรรมวิชาการ
Southern EP/MEP Open House 2017 ครั้งที่ 10
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
กล่าวต้อนรับประธานในพิธี
- ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กล่าวรายงาน
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มอบของที่
ระลึกให้กับประธานในพิธี
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนอนุบาล
นครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เสร็จพิธี
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ บริเวณอาคารเรียน 6 /อาคารเรียน 7 /
ห้องประชุมประดู่แดง/ ห้องประชุมคุณพ่อนับ (อาคาร 5)
ห้องประชุมทิวสน อาคารเอนกประสงค์
ห้องประชุมศิริรัตน์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
การแข่งขัน Debate รอบชิงชนะเลิศ ณ หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

เวลา 09.00 – 16.00 น.

เวลา 15.00 – 18.00 น.
8 สิงหำคม 2560
เวลา 08.00-08.30 น.
เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-16.00 น.

ครูและนักเรียนโรงเรียนสมาชิก EP/MEP ภาคใต้พร้อมกัน ณ บริเวณสถานที่
จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 2
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ภำคเช้ำ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ภำคบ่ำย)
****************

