
  

 

 
คําส่ังโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ท่ี 286 / 2561 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9  
…………………………………………….. 

 

 ด้วยในวันอาทิตย์ท่ีก12dสิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 จังหวัดพิษณุโลกได้กําหนดจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายราชสดุดี 
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ โดยภาคเช้าจัดงาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลาง             
จังหวัดพิษณุโลก และภาคคํ่า ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ในส่วนของโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
ได้กําหนดจัดพิธีถวายพระพร ข้ึนในวันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2561dเวลา 08.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน 
 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
และร่วมพิธีดังน้ี 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการ     ประกอบด้วย 

1. นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ประธานกรรมการ 
2. นางโสพิศ  เทศสลุด  รองประธานกรรมการ 
3. ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ 
4. นางสาววิไล  อ่อนตานา รองประธานกรรมการ 
5. นายดิเรก                ทองหนัก  กรรมการ 
6. นายบุญส่ง               เทียนคํา  กรรมการ 
7. นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ กรรมการ 
8. นางดวงพร  เพ็ชรบัว  กรรมการ 
9. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
10. นางดวงเดือน กิติประสาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี   - ให้คําปรึกษา  แนะนํา และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2.  คณะกรรมการจัดสถานท่ี     ประกอบด้วย 
 1. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์ คําทา  ประธานกรรมการ 

  2. นายสุรสิทธิ ์  คัมภีรทัศน์      รองประธานกรรมการ 
  3. นางรัชนี  พรมชู  กรรมการ 
   4. นางพยอม  คุ้มฉาย  กรรมการ 
  5. นางอโณฌา  บุญโสภา กรรมการ 
  6. นักการและแม่บ้านโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา กรรมการ 
                     7. นางดวงเดือน  กิติประสาท กรรมการและเลขานุการ 
 

/มีหน้าท่ี 1. ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์... 
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มีหน้าท่ี 1. ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ธง สก. ธงชาติ ณ รั้วหน้าโรงเรียน 
2. ติดต้ังพระบรมฉายาลักษณ์  ต้ังโต๊ะหมู่บูชา  โต๊ะวางพานพุ่ม ( วางพานพุ่ม ข้างละ 17 พาน ) 
    โต๊ะลงนามถวายพระพร โต๊ะวางเกียรติบัตร (กิจกรรม ลูกกตัญญู และแม่ดีเด่น) 
3. จัดตกแต่งผ้าบริเวณหน้าเวที  โต๊ะวางพานพุ่ม 
    โต๊ะลงนามถวายพระพร โต๊ะวางเกียรติบัตร (กิจกรรม ลูกกตัญญูและแม่ดีเด่น) 
4. ประดับตกแต่งฉาก ณ เวทีหน้าเสาธง ประดับดอกไม้ ต้นไม้ตามความเหมาะสม 
5. จัดเก้าอ้ี ต้อนรับผู้ปกครอง 60 ตัว ปูเสื่อ ปูพรมสีแดง สําหรับนักเรียนน่ัง และรําถวายพระพร 
6. นักการ และแม่บ้านจัดเก็บอุปกรณ์เข้าท่ีเดิม  หลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้ว 

 3.  คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องราชสักการะ     ประกอบด้วย 
  1.  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ  ประธานกรรมการ 
  2.  นางวรรณเพ็ญ เชื้อสิงห์   รองประธานกรรมการ 
  3.  นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
  4.  นางสาวมณี  แซ่ท่อ   กรรมการ 
  5.  นางดวงเดือน  กิติประสาท  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี 1. จัดพานพุ่มทอง – เงิน จํานวน  18 คู่ เทียนแพกระทงดอกไม้ 1 ชุด 
2. จัดเตรียมสมุด ปากกาสําหรับลงนามถวายพระพร พร้อมคํากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
3. จัดพานพุ่มดอกไม้สดหรือพานพุ่มมะลิ จํานวน 6 พาน และเทียนแพ 
   ต้ังประดับโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ 

 4.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่ือมวลชน พิธีกร และบันทึกภาพกิจกรรม     ประกอบด้วย 
  1.  นางภารณี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 
  2.  นางสุดาภรณ์  ศิริสุวรรณ           รองประธานกรรมการ 
  3.  นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต  กรรมการ 
  4.  นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี 1. ประสานสื่อมวลชนทําข่าว ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจ้งให้คณะครู นักเรียนทราบ 
                     2. เป็นพิธีกรและจัดลําดับข้ันตอนพิธีการถวายพระพร และกิจกรรมลูกกตัญญู 
                     3. บันทึกภาพกิจกรรมตามข้ันตอนตามความเหมาะสมของวันท่ี 10 และ 12 ส.ค. 2561 

5.  คณะกรรมการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน ประกอบด้วย 
  1. นายพันธพงษ์  อินทรวิเศษ  ประธานกรรมการ 
  2. นางรัชนี  พรมชู   รองประธานกรรมการ 
  3. นางดวงเดือน  กิติประสาท            กรรมการ 
  4. นางสาวมณี  แซ่ท่อ    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าท่ี 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย 
                     2. บันทึกภาพกิจกรรมตามข้ันตอนตามความเหมาะสมของวันท่ี 10 และ 12 ก.ค.2561 

 6.  คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง – เงิน ตามลําดับ     ประกอบด้วย 
ลําดับท่ี 1   นางโสพิศ  เทศสลุด           รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคคล 
  1. นางธิติมา  พรามพิทักษ์ อัญเชิญพานพุ่มทอง   

2. นางพนัชกร  มีศาสตร์  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 
  /ลําดับท่ี 2 ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์... 
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ลําดับท่ี 2    ว่าท่ี พ.ต.บุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
    1. ว่าท่ี ร.ต.นิทัศน์  คําทา  อัญเชิญพานพุ่มทอง   
   2. นางนุศรา  จันทร์สละ อัญเชิญพานพุ่มเงิน    
ลําดับท่ี 3  นางสาววิไล  อ่อนตานา         รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
     1. นางเจียรนัย  สืบคํา  อัญเชิญพานพุ่มทอง   
     2. นางสาวสุภัคฉว ี เอ่ียมสําอางค์ อัญเชิญพานพุ่มเงิน    
ลําดับท่ี 4   นายบุญส่ง  เทียนคํา  ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
      1. นางสินีนาฎ  คชนิล  อัญเชิญพานพุ่มทอง   
      2. นายธราธร  สุขะอาคม อัญเชิญพานพุ่มเงิน    
ลําดับท่ี 5   ผู้ปกครองนักเรียน   ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู 

1. ผู้ปกครองนักเรียน   อัญเชิญพานพุ่มทอง 
      2. ผู้ปกครองนักเรียน   อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 6  นายคณาธิป  นาทิพย์  นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ 
1. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  อัญเชิญพานพุ่มทอง 

     2. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 
ลําดับท่ี 7  นางสุภาพ  อมรประภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. นายสมนึก  เกิดเนตร อัญเชิญพานพุ่มทอง 
     2. นางอิสริยา   ณ พัทลุง อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 8  นางอุษา   กอบกิจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. นางสุรีรัตน์  ขาวเอ่ียม อัญเชิญพานพุ่มทอง 

     2. นางสาวปรางค์ทราย อุดด้วง  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 
ลําดับท่ี 9  นางสาวแววมยุรา จันทร์เปล่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1. นางดวงเดือน  กิติประสาท อัญเชิญพานพุ่มทอง 
     2. นางสาวมณี  แซ่ท่อ  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 10  นางจินดา  คันธัพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1. นางศจีลักษณ์  พงศ์สุภา อัญเชิญพานพุ่มทอง 

     2. นางพนัชกร  มีศาสตร์  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 
ลําดับท่ี 11  นางสุพรรณ์  วงศาโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

1. นางพนิตนาฏ  รัตนพนิต อัญเชิญพานพุ่มทอง 
     2. นางชลปรียา  สวนทว ี  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 12  นางอโณฌา  บุญโสภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
1. นางจารุวรรณ  เดชคุ้ม  อัญเชิญพานพุ่มทอง 

     2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 
ลําดับท่ี 13  นางทวีสุข  บัวทอง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นายไพบูลย์  อมรประภา อัญเชิญพานพุ่มทอง 
     2. นายวรวิทย์  ไชยม่ิง  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 14 1. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ อัญเชิญและวางพานพุ่มทอง 
2. นางสาวกัลยา พ่ึงพาณิชย์กุล รองหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ อัญเชิญและวางพานพุ่มเงิน 

 
 

/ลําดับท่ี 15 นางสาวยุพิน... 
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ลําดับท่ี 15 นางสาวยุพิน  คงคอน  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. นายสันติพร  ภู่พงษ์   อัญเชิญพานพุ่มทอง 

2. นางจุฑาทิพย์ ยงพาณิชย์  อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 16 นายธีระยุทธ  อินไชย  ตัวแทนครูอัตราจ้าง 
1. นางสาวลักษณา เยาวสังข์ อัญเชิญพานพุ่มทอง 
2.  Mr.Kim Patrick Abe   อัญเชิญพานพุ่มเงิน 

ลําดับท่ี 17 ตัวแทนนักการ    อัญเชิญและวางพานพุ่มทอง 
  ตัวแทนแม่บ้าน    อัญเชิญและวางพานพุ่มเงิน 

มีหน้าท่ี - วางพานพุ่มทอง - เงิน เพ่ือถวายราชสักการะ 
 

ลําดับท่ี 18  ประธานในพิธี     นางสาวอรุณศรี เงินเสือ  ผู้อํานวยการโรงเรียน      
     1. นางสมศรี  แซ่เล้า  อัญเชิญพานพุ่มทอง   
     2. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ อัญเชิญพานพุ่มเงิน  

มีหน้าท่ี – ลงนามถวายพระพร วางพานพุ่มทอง - เงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ เพ่ือถวายราชสักการะและกล่าวสดุดี   
             ถวายพระพรชัยมงคล 
7.  คณะกรรมการฝ่ายแสง เสียง     ประกอบด้วย 

1.  นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ ประธานกรรมการ 
2.  นายวิเชียร  หลําประเสริฐ รองประธานกรรมการ 
3.  นายคุณกร  สนองวงศ์ กรรมการ 

มีหน้าท่ี 1.  ประดับแสงสีท่ีพระบรมฉายาลักษณ์ ณ รั้วโรงเรียน 
2. ควบคุมเครื่องเสียง เตรียมไมโครโฟน 3 ตัว และเปิดแถบเสียงการแสดง ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน 
3. บันทึกภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรม ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียน 

8.  คณะกรรมการจัดการแสดง รําถวายพระพร     ประกอบด้วย 
 1.  นางทวีสุข  บัวทอง  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสุรภา  จันทร์เปล่ง รองประธานกรรมการ 

3.  นางสาวลักษณา เยาวสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  -  จัดการแสดงถวายพระพร 1 ชุด  วันท่ี 10 สิงหาคม 2561   ณ  บริเวณพิธีสนามหน้าเสาธง  

 
 
 
 
 9.  คณะผู้เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย 

1. นางสุภาพ  อมรประภา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. นายสมนึก  เกิดเนตร รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. นางอิสริยา  ณ พัทลุง รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
4. นางนงคราญ  เอ่ียมบาง 
5. นางวิไลลักษณ์  งานสลุง 
6. นางธิติมา  พรามพิทักษ์ 

/7. นางพยอม... 

กิจกรรมในวันอาทิตย์ท่ี 12 สิงหาคม 2561  

ภาคเช้า ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
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7. นางพยอม  คุ้มฉาย 
8. นายอัคคเดช  เผือกทอง 
9. นายสงบ  ดุษฎีธัญกุล 
10. นางวรรธนี  ศิริโชติไพบูลย์ 
11. นางสาวสุภัคฉวี เอ่ียมสําอาง 
12. นางสาวภัณฑิรา แย้มพยุง 
13. นายสุรเชษฐ์  แสงอาทิตย์ 
14. นางเจียรนัย  สืบคํา 
15. นายนิกร  พันธ์รุณ 
16. นิสิต, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

มีหน้าท่ี 1.  จัดซ้ือ และเตรียม ข้าวสาร – อาหารแห้ง เพ่ือร่วมตักบาตร ต้ังแต่เวลา 06.59 น.   
               ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (โดยคณะครู แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีฟ้า  

    หรือ ชุดสุภาพสีฟ้า สําหรับนิสิต, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบ 
    ตามสังกัด) 
2.  ประสานเรื่องงบประมาณการซ้ือของตักบาตร ท่ีเจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงเรียน 

10.  คณะกรรมการควบคุมวงโยธวาทิต     ประกอบด้วย 
  1.   นางสุรภา  จันทร์เปล่ง  ประธานกรรมการ 
  2.   นายวรวิทย์  ไชยม่ิง   กรรมการ 
  3.   นายชัยรัตน์  อํ่าพูล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  1.   เตรียมวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา พิธีถวายพระพรชัยมงคล   
                 ในวันศุกร์ท่ี 10 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน     

                      2.   ติดต่อขอใช้รถ 6 ล้อของโรงเรียนเพ่ือนําวงโยธวาทิตไปส่งหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ 
         พิษณุโลก โดยนักพร้อมกันท่ีโรงเรียนและออกเดินทางไปยังหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการ 
         พิษณุโลก เวลา 15.30 น. 
                      3.   นัดหมายนักเรียนวงโยธวาทิตนําขบวนเดินเทิดพระเกียรติในวันอาทิตย์ท่ี 12 ส.ค. 60 

      ริว้ขบวนท่ี 3 ( หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก ) เวลา 16.00 น. 

11.   คณะผู้ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล     ประกอบด้วย 
1. นายพันธพงษ์ อินทรวิเศษ หัวหน้าระดับชั้น ม.5 
2. นายนิกร  พันธ์รุณ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.1 
3. นางอิสริยา   ณ พัทลุง รองหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.2 
4. นางสมจิต  ทองเมือง ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.2 
5. นางสาวปรางค์ทราย   อุดด้วง รองหัวหน้าระดับและครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.3 
6. นายสุรสิทธิ์  คัมภีรทัศน์ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.3 
7. นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.4 
8. นางปาริชาติ  สิทธิ  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.4 
9. นางสมพร  ศรีพูล  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.5 
10. นางณัชภัทร  วงศ์จีน  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.5 
11. นายเอกกมล  เรืองเดช  ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.6 

/12. นางนาตฤดี... 
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12. นางนาตฤดี  สุขสินธารานนท์ ครูท่ีปรึกษาชั้น ม.5.6 
13. นิสิต, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีหน้าท่ี  1. นัดหมายนักเรียนระดับชั้น ม.5 เป็นตัวแทนเดินเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   
     โดยแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน สําหรับนิสิต, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่งกาย 
     ด้วยชุดเครื่องแบบตามสังกัด และพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก    
     เวลา 16.00 น    

            2. นําใบขออนุญาตผู้ปกครองเพ่ือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ (รับท่ีงานสัมพันธ์ชุมชน)  
     และขอใบอนุญาตฯคืนเพ่ือตรวจเช็คจํานวนนักเรียนท่ีสามารถไปร่วมกิจกรรมฯได้ 

            3. ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติ – จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยคณะครู แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีฟ้า 
     หรือ ชุดสุภาพสีฟ้า (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป) 

12.  คณะกรรมการประเมินกิจกรรม     ประกอบด้วย 
   1. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย  ประธานกรรมการ 
           2. นายธีรพงษ์  นวลด่อน รองประธานกรรมการ 
           3. นางดารารัตน์  มะอิ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี  -  ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

 
  ท้ังน้ีให้ผู้ ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ตามท่ีได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์          

และนํามาซ่ึงชื่อเสียงของโรงเรียน 
 

    สั่ง ณ วันท่ี   1   สิงหาคม   พ.ศ. 2561 

    

  (นางสาวอรุณศรี   เงินเสือ) 
                                               ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
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กําหนดการพิธีถวายพระพร 86 พรรษา มหาราชินี 
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 

ณ สนามหน้าเสาธงโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
พิธีกรดําเนินกิจกรรม - นางภารณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
   - นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ 
   - นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม  
 
เวลา 07.40 น.  - นักเรียนเข้าแถวเชิญธงชาติ สวดมนต์ ทําสมาธิ 
เวลา 07.50 น.  - พิธีวางพานพุ่มตามลําดับ 1 – 18 
   - ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร ข้ึนเปิดกรวยกระทงดอกไม้ วางพานพุ่มทอง – เงิน 
     และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลตามลําดับ 
   - ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า 
   - การแสดง “รําถวายพระพร” 
   - เสร็จพิธี 
 

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

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรลูกกตัญญู 
 

พิธีกรดําเนินกิจกรรม - นางสุดาภรณ์ ศิริสุวรรณ 
   - นางสาวสุทธิดา เพ็ชรเอม 
 
   - ผู้อํานวยการอรุณศรี   เงินเสือ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแสดงความยินดี 
   - ประกอบพิธีเทิดพระคุณแม่ และมอบเกียรติบัตร 
   - เสร็จพิธี 

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

การแต่งกาย: 1. ข้าราชการครู แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก 
 (ข้าราชการครู ถ้าไม่มีหมวกให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยโทนสีฟ้า หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า) 
      2. ครูอัตราจ้าง บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมกิจกรรมฯแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยโทนสีฟ้า  
       หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า  
      3. นักเรียน นิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบตามสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 


