
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๑๐๘  /  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต"งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศต้ังโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 

ด-วยโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมได-รับประกาศแต"งต้ังให-เป0นโรงเรียน เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๑๘ 
จนกระท่ังถึงป3จจุบันนี้ เพ่ือให-คุณครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนของโรงเรียนได-ระลึกถึงวันสําคัญวันนี้ 
จึงกําหนดให-มีการทําบุญเจริญพระพุทธมนต� ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช-า การแสดงตนเป0นพุทธมามกะ  
ข้ึนในวันพุธท่ี ๖  เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มต้ังแต"เวลา ๐๗.๓๐  น.  เพ่ือให-การดําเนินการดังกล"าว
เป0นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  ๓๙ (๑)  แห"งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๒๗(๑)  แห"งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม จึงแต"งต้ังบุคคลต"อไปนี้ 
เป0นคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศต้ังโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปCDา   ผู-อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู-อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๓) นายพฤทธิ์พล  ชารี  รองผู-อํานวยการโรงเรียน      กรรมการ 
 ๔) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน   กรรมการ 
 ๕) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  หัวหน-ากลุ"มบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน-ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๗) นางอุไร  ครองผา   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
 ๘) นายอรณพ  คําแสน    หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
 ๙) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู-อํานวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน 
           กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให-คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให-กิจกรรมดําเนินการ 
เป0นไปด-วยความเรียบร-อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการฝ�ายสถานท่ี  โสตทัศนูปกรณ" ประกอบด�วย 

 ๑) นายพฤทธิ์พล  ชารี    รองผู-อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ   หัวหน-าฝMายบริหารท่ัวไป  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอุดม  พิมพ�เทศ    ครู คศ.๓       กรรมการ 



 ๒

 ๔) นายบูรพา  เรืองตังญาณ   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ�  ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๖) นางปาริฉัตต�  ไวคํา    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๗) นายสมาน  ล้ําลอง    ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๘) นายพงศกร  สุวรรณศรี   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู-ช"วย        กรรมการ 
 ๑๓) นายปริญญา  ศรีโบราณ   ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์  ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๕) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก-ว   ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช  ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๑๙) นายณัฐดนัย  เกาะหาร   ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    กรรมการ 
 ๒๐)ลูกจ-างนักการภารโรงทุกคน           กรรมการ 
 ๒๑) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๒) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๓) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๔) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๕) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๒๖) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๗) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา           กรรมการ 
 ๒๘) นักเรียนชุมนุมถ"ายภาพ            กรรมการ 
 ๒๙) นางสาวเมวดี  สุรนันท�   ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓๐) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข  พนักงานราชการ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดประดับตกแต"งธง ประดับตกแต"งสถานท่ีหอประพุทธรูปประจําโรงเรียน  สถานท่ี 
ทําบุญตักบาตร  หอประชุม  โตRะหมู"บูชา  จัดโตRะ เก-าอ้ี ให-เพียงพอสําหรับบุคลากรร"วมกิจกรรม  และ 
จัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม  พร-อมท้ังจัดระบบแสงสว"างบริเวณโรงเรียน  ระบบเสียง  อุปกรณ�
โสตทัศนูปกรณ�  และบันทึกภาพกิจกรรม พร-อมท้ังเผยแพร"บนเว็บไซต� 

๓. คณะกรรมการฝ�ายศาสนาพิธี  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู-อํานวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน-ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ   กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ บุญชู       ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๔) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร     ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�   ครู คศ.๓       กรรมการ 



 ๓

 ๖) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ  ครู ค.ศ.๓       กรรมการ 
 ๗) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๘) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ   ครู ค.ศ.๑       กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู-ช"วย        กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ-าง       กรรมการ 
 ๑๒) นายไมตรี  สุ"มมาตร    นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๓) นายเวโรจน�  เหลืองยวง   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๔) นายเจตนิพัทธ�  ราชบุรมย�   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๕) นายพีระพล  บุตรอินทร�   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๖) นายณัฐวุฒิ  เจริญเชื้อ   นักศึกษาฝQกประสบการณ�วิชาชีพครู กรรมการ 
 ๑๗) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๑๘) นายนุกูล  ศรีโอษฐ�  ครู ค.ศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๙) นางกานติมา  มุลทากุล  ครู ค.ศ.๑  กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนด/ดําเนินการพิธีการทางศาสนา  นิมนต�พระภิกษุสงฆ�มาประกอบศาสนพิธี   
จัดนักเรียนช"วยดําเนินการในการทําบุญตักบาตร  ถวายภัตตาหาร   ประสานงานคณะกรรมการฝMายสถานท่ี  
โสตทัศนูปกรณ�  จัดเตรียมสถานท่ี  ฝMายการเงินจัดเตรียมจตุป3จจัยถวายพระสงฆ� 

๔. คณะกรรมการฝ�ายเตรียมภตัตาหารเช�า / เครื่องไทยธรรม  อาหารว/าง/เครื่องดื่ม  ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน-ากลุ"มบริหารงานแผนงานฯ รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรณพ  คําแสน   หัวหน-ากลุ"มบริหารงานวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 ๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล   ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๕) นางกอบกุล  ใจปCDา  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๗) นางศุภสิริ  ศิริจันทพันธ�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี   ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๙) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ   ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๐) นางช"อผกา  พิศพล    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๑) นางอรทัย  วงศ�สถิตย�    ครู คศ.๓       กรรมการ 
 ๑๒) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๔) นางวิลาสินี  พรรคพิง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๕) นายอภิชาต  คําวิเลิศ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวรัตนา  กนกวงษา   ครู คศ.๒       กรรมการ 
 ๑๗) นางยุวดี  รัชพันธ�  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด  ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๙)นางภัทรา  การนา  ครู คศ.๑  กรรมการ 



 ๔

 ๒๐) นางสาวกันย�ชิสา สามารถ  ครูผู-ช"วย  กรรมการ 
 ๒๑) นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง  ครูผู-ช"วย  กรรมการ 
 ๒๒) นายณัฐดนัย  เกาะหาร  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
 ๒๓) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ  ครูอัตราจ-าง     กรรมการ 
 ๒๔) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๕) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๖) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช  ครู คศ.๓  กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมภัตตาหารเช-า / เครื่องไทยธรรม ถวายพระภิกษุสงฆ�  อาหารว"าง/เครื่องด่ืม   
ต-อนรับผู-มาร"วมงาน  ประสานงานฝMายการเงินในการเบิกจ"ายงบประมาณ 

๕. คณะกรรมการฝ�ายกํากับ  ดูแลนักเรียน ประกอบด�วย 

 ๑) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา รองผู-อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๒) นายอมร  สีหาโมก หัวหน-ากลุ"มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นายอุดม  พิมพ�เทศ รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๑  กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๒  กรรมการ 
 ๖) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๒  กรรมการ 
 ๗) นายอรุณ  บุญชู หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๓  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๓  กรรมการ 
 ๙) นายอภิชาต  คําวิเลิศ หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๐) นางอรวรรณ  พลทัสสะ รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๔  กรรมการ 
 ๑๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๕  กรรมการ 
 ๑๓) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร หัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน รองหัวหน-าระดับชั้นมัธยมศึกษาปUท่ี ๖  กรรมการ 
 ๑๕) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๖) นางบัวลอง  คําบึงกลาง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๑๗) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต- ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๘) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๙) คณะกรรมการนักเรียน            กรรมการ 
 ๒๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๒๒) นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๒๓) นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๒๔) นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู คศ.๑ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 
 ๒๕) นายคมสัน  สอโส ครู คศ.๑ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กํากับ ดูแลนักเรียน  ร"วมกิจกรรมด-วยความเรียบร-อย 
  



 ๕

๖. คณะกรรมการฝ�ายการเงิน ประกอบด�วย 

 ๑) นายสถิตย�  แสนลุน  รองผู-อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอุไร  ครองผา  หัวหน-ากลุ"มบริหารงานงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุญชู ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๔) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๕) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๖) นางสาวณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๓  กรรมการ 
 ๗) นางสาวมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๘) นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๙) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๒  กรรมการ 
 ๑๐) นายพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวเพ็นภา  สีสุกอง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๒) นางกานติมา มูลทากุล ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๓) นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๔) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๕) นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑  กรรมการ 
 ๑๖) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ-าง  กรรมการ 
 ๑๗) นางสาวชนิดาภา โสหา ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ.๒ กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ"ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๗) คณะกรรมการฝ�ายประเมินผล ประกอบด�วย 

 ๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน-าท่ีรองผู-อํานวยการโรงเรียน   ท่ีปรึกษา 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปJนิศากร   ครู คศ.๓     ประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง    ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๔) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครูผู-ช"วย        กรรมการ 
 ๕) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ   ครูอัตราจ-าง       กรรมการ 
 ๘) นางสาวพรทิพย�  อุ"นมีศรี   ครู คศ.๑       กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุ"งนภา  เหล"าเทพ  ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา  ครูผู-ช"วย กรรมการและผู-ช"วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี วางแผน ออกแบบประเมินผล สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรม เพ่ือเสนอฝMายบริหาร 

ขอให-ครูและบุคลากรท่ีได-รับการแต"งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  ดําเนินงาน  
ต้ังใจปฏิบัติหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมายด-วยเรียบร-อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส"ต"อหน-าท่ี อย"างเต็มกําลัง
ความสามารถ  ปฏิบัติหน-าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให-เกิดผลดีแก"ทางราชการ
สืบไป  ถ-าพบข-อผิดพลาดในการพิมพ�  ป3ญหาข-อจํากัดอุปสรรคประการใด  ข-อสงสัยในการปฏิบัติหน-าท่ีให-แจ-ง
กลุ"มการบริหารท่ัวไปทราบเพ่ือแก-ไข  และรายงานให-ผู-อํานวยการโรงเรียนทราบแนวทางการแก-ไขต"อไป 



 ๖

ท้ังนี้ตั้งแต"บัดนี้เป0นต-นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
(นายบวร  ใจปCDา) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๗

กําหนดการ 
พิธีทําบุญตักบาตเนื่องในวันประกาศตั้งโรงเรียน 

วันพุธท่ี  ๖  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน"พิทยาคม  อําเภออุบลรัตน"  จังหวัดขอนแก/น 

******************************** 
 
เวลา ๐๗:๔๕ น. -  นักเรียนเข-าแถวเคารพธงชาติหน-าเสาธง 
เวลา ๐๘.๐๐ น. -  คณะผู-บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน พร-อมกันบริเวณ 
       หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
    -  พระสงฆ�จํานวน ๙ รูปมาถึงบริเวณพิธี 
    -  เริ่มพิธีตักบาตร (ข-าวสาร อาหารแห-ง) 
    -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
    -  พิธีกรนําไหว-พระ/ อาราธนาศีล ๕ สมาทานศีล 
    -  พิธีแสดงตนเป0นแสดงตนเป0นพุทธมามกะ 
    -  อาราธนาพระปริตร คณะสงฆ�เจริญพระพุทธมนต� 
    -  ถวายภัตตาหาร อาหารบิณฑบาต และจตุป3จจัย 
    -  พระสงฆ�อนุโมทนา ให-พร ประพรมน้ําพระพุทธมนต� 
    -  พระสงฆ�ฉันภัตตาหารเช-า เป0นเสร็จพิธี 
 
หมายเหตุ ขอเชิญบุคลากรทุกท"านแต"งกายผ-าไทย  หรือชุดสุภาพ 


