คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๖๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕
………………………………..
ด้ ว ย ในวั น ที่ ๙ มิ ถุ น ำยน ของทุ ก ปี เป็ น วั น คล้ ำ ยวั น สวรรคตของพระบำทสมเด็ จ พระปรเมนทร
มหำอำนันทมหิดล พระอัฐมรำมำธิบดินทร พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ ๘ ผู้ทรงบริจำคพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
จำนวน ๖,๓๐๐ บำท สร้ำงอำคำรเรียนบนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ในปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เพื่อเป็นกำรแสดง
ควำมกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต ำและส ำนึ ก ในพระมหำกรุ ณ ำธิคุ ณ ต่ อพระองค์ ท่ ำ น ในปีนี้ จึ ง ก ำหนดจั ด พิ ธี บ ำเพ็ ญ กุ ศ ล
ทักษิณำนุปทำน พิธีถวำยพวงมำลำ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์
รัชกำลที่ ๘ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
เพื่อให้กำรดำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
นายประจวบโชค สร้อยสม
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
นางกาญจนี เหลืองวัฒนนันท์ รองผู้อานวยการ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
นายเกษม เมาลิทอง
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา
ครู ชานาญการพิเศษ กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ
ครู ชานาญการ
กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล
ครู ชานาญการ
กรรมการ
หน้าที่ ก ากั บ ดู แ ล สนั บ สนุ น ให้ ค าปรึ ก ษา อ านวยความสะดวก ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคให้ กั บ
ฝ่ายต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์
คณะกรรมการดาเนินงาน
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ์ รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร

-๒นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
กรรมกำร
นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
กรรมกำร
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
กรรมกำร
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยต่ำง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒. เป็นที่ปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรดำเนินงำนฝ่ำยที่รับผิดชอบ
๓. เป็นผู้ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร
อำนวยกำร
คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
นำยประสพชัย แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ
ครู
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำควำมสะอำด ประดับผ้ำ ธงชำติ ธงโรงเรียน ณ บริเวณพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
๒. จัดโต๊ะหน้ำขำวสำหรับวำงเครื่องบวงสรวง ถวำยรัชกำลที่ ๘ จำนวน ๔ ตัว
๓. จัดโต๊ะหน้ำขำว ๑ ตัว ถวำยเครื่องเซ่นเจ้ำที่
๔. จัดเตรียม/ยืมขำตั้งสำหรับวำงพวงมำลำ จำนวน ๑๕ อัน /ติดป้ำยไวนิลชื่องำนพิธี
๕. จัดเตรียมไม้คล้องมำลัยข้อพระกร ผูกริบบิ้นตกแต่งให้สวยงำม

-๓๖. จัดเตรียมเครื่องทองน้อยวำงหน้ำพระบรมนุสำวรีย์ ๑ ชุด
๗. จัดเตรียมโต๊ะที่นั่งพระสงฆ์/ยืมอำสนะสงฆ์/ ฆ้อง เพื่อทำศำสนพิธี
๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวง
นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล
ครู
กรรมกำร
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู
กรรมกำร
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
๒. จัดเตรียมนักเรียนส่งเทียนฉนวนให้ประธำนจุด ธูป เทียน เครื่องทองน้อย
๓. เชิญผู้อำนวยกำรจุดธูปเทียน บวงสรวงเครื่องสังเวย ก่อนเริ่มพิธีทักษิณำนุปทำน
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายจัดทาพวงมาลา
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลำน
รองผู้อำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
รองประธำนกรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ
ครู
กรรมกำร
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวพรนิภำ ศรีอรุณ
ธุรกำร
กรรมกำร
นำงสำวจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดทาพวงมาลาเพื่อใช้ในพิธีถวายพวงมาลา จานวน ๖ พวง
๒. ทาหนังสือเชิญถึงผู้เข้าร่วมพิธี ได้แก่ นายอาเภอบางปะอิน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมศิษย์เก่านิเวศน์-ราชา สมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ครู

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๔นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครู
กรรมกำร
นำงสำวพัชญมนฑ์ ทิพย์สงค์
ครู
กรรมกำร
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดเสิร์ฟน้าดื่ม อาหารว่าง ไว้ให้บริการผู้มีเกียรติ โดยประสานงานกับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
2. ให้การต้อนรับดูแลอานวยความสะดวกให้กับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
นำงสำวอริยำ กัณทะวงค์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
กรรมกำร
นำยชยกร อมรเวช
ครู
กรรมกำร
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวนัฐพร ภูวงษ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม สำหรับแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วมงำนให้
เพียงพอ
๒. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์
ครู ชานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
นายฉัตรดาว ฉันทะ
ครู
กรรมการ
นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครู
กรรมการ
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
ครู
กรรมการ
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
กรรมการ
นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
กรรมการ
นายนัฐวุฒิ สายันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๕หน้ำที่ ๑. จัดนักศึกษำวิชำทหำรเชิญพวงมำลำให้ประธำน ผู้วำงพวงมำลำ และนำพวงมำลำออก
จำกขำตั้งหลัก ออกไปวำงไว้ที่ขำตั้งด้ำนข้ำงพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘ ที่เตรียมไว้ให้
เป็นระเบียบสวยงำม
๒. ดูแลควบคุมนักเรียนในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมสงบเรียบร้อยจนเสร็จพิธี
๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
นำยปลื้ม ปรีชำ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
นำยวันเฉลิม อุลิต
ครู
กรรมกำร
จ่ำสิบเอกธนพล สูงกลำง
ครู
กรรมกำร
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ
ครู
กรรมกำร
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดลำดับขั้นตอน พิธีถวำยบังคม พิธีถวำยพวงมำลำ ควบคุม รำยกำรให้เป็นไปตำมที่กำหนด
๒. นิมนต์พระจำนวน ๑๐ รูป /จัดลำดับขั้นตอนช่วงพิธีสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เหมำะสม
๓. จัดเตรียมเอกสำรประกำศรำชสดุดีรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ รัชกำลที่ ๘
๔. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์
ครูผู้ช่วย
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นำงสำวพัชรี บัวอำจ
ครูผู้ช่วย
หน้ำที่ ๑. จัดบริกำรอุปกรณ์โสตทัศนวัสดุ ในกำรจัดดำเนินกำร
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
ครู
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
นำยพิทยำ ขุนน้อย
ครูผู้ช่วย
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-๖นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหว ตำมลำดับกำหนดกำรตลอดงำน
๒. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายจราจร
นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำยพรพิชิต พรรณบัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำยวีนัส เกิดแก่น
ยำม
กรรมกำร
นำยปรีชำ อยู่คง
ยำม
กรรมกำร
นักศึกษำวิชำทหำร
กรรมกำร
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่ ๑. จัดสถานที่จอดรถให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม บริเวณด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
๒. ประชาสัมพันธ์สถานที่จอดรถของคณะครู โดยใช้บริเวณหน้าอาคาร ๔ สนามปูนด้านทิศเหนือ
ของโรงเรียน และโรงจอดรถด้านเหนือติดรั้วโรงเรียน
๓. จัดนักศึกษาวิชาทหาร เป็นจราจรในการอานวยความสะดวกในวันจัดกิจกรรม
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการฝ่ายควบคุมวงดุริยางค์และดนตรีไทย
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
กรรมกำร
นำยอดิศวร ขจรโชติพงศ์
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมวงดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีหลังประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีรำลึกถึง
พระมหำกรุณำธิคุณ
๒. ฝึกซ้อมวงดนตรีไทยเพื่อบรรเลงในช่วงพิธีกำร
๓. ปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครู
ประธำนกรรมกำร
นำงวรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์ ครู
รองประธำนกรรมกำร
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
กรรมกำร
ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
กรรมกำร
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร

-๗หน้ำที่ คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำยของแขกผู้มีเกียรติ คณะครูและบุคลำกรฯที่มำร่วมงำนให้
เป็นไปตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(โควิด – ๑๙) ในสถำนศึกษำ โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
ประธำนกรรมกำร
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง
ครูผู้ช่วย
กรรมกำร
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร
นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้ำที่ ๑. จัดทำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
ทั้ง นี้ ให้ ค ณะกรรมกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ที่ไ ด้ รั บ มอบหมำยอย่ ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

กาหนดการพิธีบาเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พิธถี วายพวงมาลา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
....................................................................
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
๐๗.๓๐-๐๘.๐๐ น คณะครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตัวแทนนักเรียน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
บริเวณพิธี (ผู้ร่วมงำนทุกท่ำนต้องผ่ำนจุดคัดกรอง)
นักเรียนเข้ำแถวหน้ำเสำธง
๐๘.๑๐-๐๘.๓๐ น. ประธำนจุดธูปเทียนบวงสรวง พร้อมถวำยเครื่องรำชสักกำระ
หน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘
กิจกรรมถวำยบังคม พระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๘ บริเวณหน้ำเสำธง
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำน (พิธีสงฆ์)
- เชิญประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- เชิญประธำนจุดเครื่องทองน้อยหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์
และถวำยมำลัยคล้องพระกร
- เชิญประธำนนั่งที่รับรองเพื่อเริ่มพิธี
- พิธีกรนำกล่ำวคำบูชำพระ
- พระสวดบททักษิณำนุปทำน
- นศท.นำปิ่นโต ดอกไม้ ปัจจัย วำงด้ำนหน้ำพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- พิธีกรนำสวดบูชำข้ำวพระพุทธ นำถวำยภัตตำหำร
- เชิญผู้มีเกียรติ ประเคนภัตตำหำร ดอกไม้ ปัจจัย ถวำยพระ
- ข้ำรำชกำรครู นำภูษำโยง ด้ำนหน้ำพระสงฆ์
- นศท.นำผ้ำบังสุกุลวำงด้ำนหน้ำพระสงฆ์ ๑๐ รูป
- เชิญผู้มีเกียรติ ทอดผ้ำบังสุกุล
- พระสวดบังสุกุลและกรวดน้ำรับพร
- เสร็จพิธีสงฆ์
เวลา

กิจกรรม

หมายเหตุ

๐๙.๐๐-๐๙.๔๕ น. พิธีถวำยพวงมำลำพระบรมรำชำนุสำวรีย์
- เชิญครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำบริเวณด้ำนหน้ำพระบรมรำชำ
นุสำวรีย์ตำมจุดที่กำหนด
- ลำดับที่ ๑ ผู้แทนหน่วยงำน/ภำครัฐ/เอกชน
- ลำดับที่ ๒ ผู้แทนคณะกรรมกำรสภำนักเรียน
- ลำดับที่ ๓ ผู้แทนสมำคมครูและผู้ปกครอง
- ลำดับที่ ๔ ผู้แทนสมำคมศิษย์เก่ำ นิเวศน์-รำชำ
- ลำดับที่ ๕ ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
- ลำดับที่ ๖ ผู้แทนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ถวำยพวงมำลำ
- ลำดับที่ ๗ ประธำนในพิธี นำยอำเภอบำงปะอิน
๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. ประธำนอ่ำนประกำศรำชสดุดีรำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ
(ดุริยำงค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมี)
- เสร็จพิธี
หมำยเหตุ - กำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- กำรแต่งกำยข้ำรำชกำรชุดปกติขำว สวมหมวก
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุดโรงเรียน (ผ้ำโขมพัสตร์)
- ผู้มีเกียรติ ชุดสุภำพ
- นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียน

