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วนั เวลา สถานที ่

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

 13-15 กมุภาพนัธ ์2556 
09.00 – 20.00 น. 

อมิแพ็ค ชาเลนเจอร ์1-3 เมอืง
ทองธานี 



สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 

Gimmick 
พธิเีปิดงาน 

ประธานเปิดงานวางMock Up สัญลักษณ์
ของงาน บนแท่นพธีิเปิด พร้อมSound 

Effect Light  บนจอLED ปรากฎเป็น
เลข 100 ปี หมุนรวมเปล่ียนเป็นโลโก้

ของงาน 



OPENING PERFORMANCE & GIMMICK  
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดบัชาติ คร้ังที่ 62 

สุดยอดเดก็ไทยมุ่งมัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา   
Supremacy with Grace and Wisdom 

 
วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2556  
ตัง้แตเ่วลา 09.30-12.00 น.  

ณ อาคารชาเลนเจอร์  อิมแพค็ เมืองทองธานี  

สุดยอดเด็กไทยมุ่งม่ัน สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา (Supremacy with Grace and Wisdom) 



Time / Queue Description 
WELCOME RECEPTION 

09.00-9.30 น. ลงทะเบียนแขกผู้ มีเกียรติ และสื่อมวลชน 
- เจ้าหน้าท่ีต้อนรับ เป็นเดก็นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้ชายหญิง ให้

การต้อนรับและกลดัดอกไม้ให้กบัแขก VIP  

- บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ให้กบัแขกผู้ มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน  ระหว่างรอ
เร่ิมพิธีการบนเวที 

09.30-10.00 น. เม่ือท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน (อาจพกัรอในห้องรับรองก่อนเดิน
เข้างาน) หรือ เดินเย่ียมชมนิทรรศการต่างๆ ระหวา่งทางก่อนถึงเวที โดยมี
คณะกรรมการจดังานให้การต้อนรับ และน าเย่ียมชม  
- เปิดกรวยดอกไม้ธปูเทียนแพร และถวายเคร่ืองราชสกัการะต่อเบือ้งพระบรม

ฉายาลกัษณ์ ณ สว่นแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
- เย่ียมชมนิทรรศการ ๑๐๐ ปี ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ  
- เย่ียมชมนิทรรศการผลงานประจ าปี ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน (สพฐ.) 
- และเดินเย่ียมชมนิทรรศการระหวา่งทางเดินไปเวทีใหญ่  

AGENDA 



Time / Queue Description 
EVENT ON STAGE BEGINS 

10.00 น. 

เป็นต้นไป 
เม่ือท่านประธานเดินมาถึงเวทีใหญ่เพ่ือประกอบพิธีเปิด (เร่ิมกิจกรรมบนเวที)  

Queue 1. การแสดงต้อนรับชดุ โหมกลองก้องไกล สพฐ. ไทยก้องหล้า 
- การแสดงโหมกลองทตั จ านวน 6 ใบ โดยนกัแสดง นายกลองชายหนุ่มร่างกาย

ก าย า ตีกลองในจงัหวะเร้าใจ สร้างความตื่นเต้น และดงึดดูความสนใจให้กบั
ทกุท่าน และเป็นสญัญาณในการเร่ิมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  

Queue 2. VOICE OVER เปิดตวัพิธีกร  
- ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ขอต้อนรับ

แขกผู้ มีเกียรติทกุท่าน เข้าสูพ่ิธีเปิดงานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ครัง้ที่ 
62 “สดุยอดเด็กไทยมุ่งมัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” และขอเสียง
ปรบมือต้อนรับพิธีกรของเรา คณุ.................................... 

- Ladies and Gentleman welcome all of you to the opening ceremony 

of The Supremacy with Grace and Wisdom Festival brought to  you 

by OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION  and THE 
MINISTRY OF EDUCATION and now please give a big applaud for our 
master of ceremony Khun………………….. 

AGENDA 



Time / Queue Description 

Queue 3. พธีิกรกล่าวต้อนรับ และแนะน างานพอสังเขป ก่อนน าเข้าสู่ช่วงพธีิการ  
Queue 4. กลา่วต้อนรับ โดย.......พิธีกร...................................................................... 
Queue 5. กลา่วรายงาน โดย  ดร.ชินภทัร ภมิูรัตน  

                             เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
Queue 6. กลา่วเปิดงาน โดย  พณฯ ท่านพงศ์เทพ เทพกาญจนา 

                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 
Queue 7. การแสดงพิธีเปิดชดุ “๑๐๐ ปี ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนไทย  การศกึษายคุใหม่

สร้างสรรค์ไทยสู ่AEC”   
- การแสดงพิธีเปิดแบบไทยร่วมสมยั ผสมผสานวฒันธรรมจาก 10 ชาติสมาชิก 

AEC (ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 

กมัพชูา, บรูไน) การแสดงแบง่ออกเป็น 3 องก์  

AGENDA 



Time / Queue Description 
Queue 8. เม่ือนักแสดงลงไปเรียนเชญิท่านประธานขึน้บนเวที  

- พิธีกรกลา่วทวนรายชื่อท่านประธาน และแขกผู้มเีกียรติ ร่วมประกอบพิธีเปิดบนเวที  
- เมื่อทกุท่านพร้อม ณ แท่นพิธีเปิดแล้ว พิธีกรให้สญัญาณนบัถอยหลงั เพ่ือน าท่านประธาน

ประกอบพิธีเปิด  
- GIMMICK พิธีเปิด: เป็นการใช้จอ LED TV เป็นแท่นพิธีเปิด โดยท่านประธานในพิธีหย่อน 

MOCK UP ธง สพฐ. ลงในช่องด้านบนกลอ่ง LED TV ท่ีอยู่ตรงหน้า ภาพท่ีปรากฏในจอจะ
สมัพนัธ์กบั MOCK UP รูปธงท่ีหย่อนลงไป โดยภาพพืน้หลงัจะเป็นภาพผืนแผน่ดินทองของไทย 
เมื่อธง สพฐ. ถกูปักลงบนแผนท่ี นัน่หมายความว่า การศกึษาขัน้พืน้ฐานของไทย ได้เข้าถึงทกุ
พืน้ที่ และนัน่หมายความว่า จากนีไ้ปคนไทยทกุคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงการศกึษา เป็นพืน้ฐาน
คณุภาพประชาชนท่ีดี ต่อการพฒันาประเทศต่อไป 

- จากนัน้ EFFECT ต่างๆ จะถกูปลอ่ยออกมา ทัง้ CO2 และ PAPER SHOOTER พร้อมกบั
เสียงเพลงเฉลมิฉลองอย่างยิ่งใหญ่  

Queue 9. พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพ และมอบของท่ีระลกึแด่ท่านประธานในพิธี 
 - พิธีกรขอบคณุแขกผู้มีเกียรติทกุท่าน และขอบคณุนกัแสดง เชิญทกุคนลงจากเวที 
 - เรียนเชิญท่านประธานในพิธี เดินเย่ียมชมงาน โดยคณะกรรมการจดังาน ให้การรับรอง  

INSERT การแสดงพิเศษจาก สพฐ. ระหว่างรอ ก่อนเร่ิมพิธีการ 
11.00 น. เสร็จสิน้พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  

AGENDA 



 สุดยอดเดก็ไทยมุ่งม ัน่ สรา้งสรรคแ์บบอย่างดว้ยปัญญา 
Supremacy with Grace and Wisdom 

Thank You 


