
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๑๑  /  ๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันแม แห งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ด/วยวันท่ี  12  สิงหาคมของทุกป+ เป3นวันแม แห งชาติ ซ่ึงตรงกับวันคล/ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม แห งชาติ เป3นวันสําคัญท่ีถูกกําหนดข้ึน เพ่ือเป3นการระลึกถึง
พระคุณของแม  บุคคลท่ีสําคัญมากท่ีสุดในชีวิตมนุษย�ทุกคน เพราะแม นั้นเปรียบดังเทวดา ผู/ให/ชีวิต ผู/คอยดูแล
คุ/มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุ น อุ/มชูบุตรไปสู ความเจริญท้ังกาย ท้ังใจ เป3นผู/ร วมทุกข�ในยามท่ีลูก
ตกตํ่าและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนร มโพธิ์ร มไทรให/ท่ีปกป?องลูกให/ร มเย็นเป3นสุข ด่ังพระในบ/านท่ีบุตรควร
กราบไหว/บูชา สักการะทุกวันเวลา 

กลุ มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงกําหนดจัด
กิจกรรมวันแม แห งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘  ในวันอังคารท่ี ๑๑ เดือนสิงหาคมคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือ 
เทิดทูนและเผยแพร พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม ของแผ นดิน  
ผู/ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต อปวงชนชาวไทย ให/ผู/เป3นลูกได/สํานึกถึงพระคุณของแม  และตระหนักถึงหน/าท่ี
ของลูกท่ีพึงมีความกตัญCูกตเวทีต อแม  ดูแลเอาใจใส ในสุขภาพท้ังกายใจของแม ให/ครบถ/วนสมบรูณ� ประกาศ
เกียรติคุณ และเผยแพร ให/สงคมได/รับรู/ถึงคุณงามความดีของแม และลูกท่ีปฏิบัติหน/าท่ีของตนเป3นแบบอย างท่ีดี 
สมควรแก ความชื่นชม ยกย อง  และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญCูของลูก
ท่ีมีต อแม ให/คงอยู ต อไป  เพ่ือให/การจัดกิจกรรมดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และมีประสิทธิภาพ  อาศัย
อํานาจตาม มาตรา  ๓๙(๑) แห งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข/าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๒๗(๑) แห งพระราชบัญญัติบริหารข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก/ไข
เพ่ิมเติม จึงขอแต งต้ังคณะกรรมการดําเนินดําเนินงานกิจกรรมวันแม แห งชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘ 
ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม ท่ีปรึกษา 
 ๑) นายบวร  ใจปLMา   ผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นายสถิต  แสนลุน  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นางไพร�จิตร  แก/วศิริ  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๕) นายสุรัตน�  หารวาระ  ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการ   กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการ   กรรมการ 
 ๗) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร  หัวหน/ากลุ มสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา 
         ศาสนาและวัฒนธรรม    กรรมการและเลขานุการ 
 ๘) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 



๒ 

มีหน�าท่ี  อํานวยการ  ประสานงาน  ให/คําแนะนําปรึกษา  กํากับติดตาม ให/กิจกรรมดําเนินการ 
เป3นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ.มดอกมะลิ  ถวายสักการะ  ประกอบด�วย 

 ๑) นางไพร�จิตร  แก/วศิริ    รองผู/อํานวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปLMา   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๖) นายเชฐกร  ประชาโรจน�  ครู  คศ.๒    กรรมการ 
 ๗) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๘) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ดูแลประสานงานพิธีการเฉลิมพระเกียรติ 

๓. คณะกรรมการจัดพิธีบูชาพระคุณแม.  ประกอบด�วย 

 ๑) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน/าท่ีรองผู/อํานวยการ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) ครูประจําชั้นทุกห/อง        กรรมการ 
 ๔) นางอรวรรณ  พลทัสสะ  ครู  คศ.๒    กรรมการ 
 ๕) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางเบณจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกแม ดีเด น ห/องละ ๑ ท าน และจัดรางวัลเกียรติบัตรสําหรับแม ดีเด น 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น 
 ๑) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู/ช วย    กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑ�การให/คะแนน  ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

  



๓ 

๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น 
 ๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑ�การให/คะแนน  ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น 
 ๑) นายพงษ�สิริ  ชาบุตรศรี  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกานติมา  มุลทากุล  ครูผู/ช วย    กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑ�การให/คะแนน  ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ&ดอวยพรวันแม.แห.งชาติ  ประกอบด�วย 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น 
 ๑) นายอรุณ  บุญชู    ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสิริกาญจน�  ผาโคตร  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการและเลขานุการ 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑ�การให/คะแนน  ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแข งขัน
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร 

  



๔ 

๘. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที  ประกอบด�วย 
 ๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย�  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางอาภัสราวรรณ  สุโยโชติกุล ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวปทิตา  ศิริจันทพันธ� ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก    กรรมการ 
 ๔) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว  ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๕) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๖) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธ� ครูอัตราจ/าง   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี คัดเลือกนักแสดง  ออกแบบ  ฝRกซ/อม  จัดหาชุดการแสดง  และกํากับการแสดงบนเวที 

๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ&  และพิธีกร  ประกอบด�วย 
 ๑) นายอรนพ  คําแสน   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๓) นายอรุณ  บุณชู    ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี  ครู  คศ.๓   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี กําหนดข้ันตอน การจัดงาน ประชาสัมพันธ�ให/บุคลากรในโรงเรียนทราบ และดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับพิธีการ 

๑๐. คณะกรรมการฝ=ายสถานท่ี  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสถิต  แสนลุน  รองผู/อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสมบูรณ�  วงวิลาศ  ครู  คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๔) นางอาภัสราวรรณ  สุโยโชติกุล ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๕) นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ� ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗) นางสาวปSยะวรรณ  สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ    กรรมการ 
 ๘) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๙) นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๑๐) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว  ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๑๒) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๑๓. ลูกจ/างชั่วคราว นักการภารโรง       กรรมการ 
 ๑๔) คณะกรรมการนักเรียน        กรรมการ 
 ๑๕) นางวิลาสินี  พรรคพิง   ครู  คศ.๒    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวเมวดี  สุรนันท�  ครูผู/ช วย    กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ควบคุมดูแลให/คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดสถานท่ี และประดับตกแต งเวทีหอประชุมโรงเรียน
จัดเก/าอ้ีให/เพียงพอสําหรับครู และบุคคลภายนอกท่ีมาร วมงานและจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
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๑๑. คณะกรรมการฝ=ายกํากับเวทีและโสตทัศนูปกรณ&  และบันทึกภาพ  ประกอบด�วย 
 ๑) นายสมาน  ล้ําลอง   ครู  คศ.๑    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางปาริฉัตร  ไวคํา   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๓) นายสิทธิศักด์ิ  พรมสีแก/ว  ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๕) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา       กรรมการ 
 ๖) นักเรียนชุมนุมถ ายภาพ        กรรมการ 
 ๗) นายปริญญา  ศรีโบราณ  ครูอัตราจ/าง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ควบคุมดูแลการจัดสถานท่ี ติดต้ังเครื่องเสียง ระบบไฟในบริเวณสถานท่ีจัดกิจกรรม อุปกรณ�
ต างๆ เพ่ือให/การจัดกิจกรรมดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย  บันทึกภาพ  กิจกรรม และเผยแพร บนเว็บไซต� ของ
โรงเรียน 

๑๒. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน  ประกอบด�วย 

 ๑) นายอมร  สีหาโมก   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายสานิตย�  มหาหิงค�  ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางกอบกุล  ใจปLMา  หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๑  กรรมการ 
 ๔) นายยุทธฐเดช  เรืองหิรัณเตชะกูล หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๒ กรรมการ 
 ๕) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๔  กรรมการ 
 ๖) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๕  กรรมการ 
 ๗) นายอรณพ  คําแสน  หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี ๖  กรรมการ 
 ๘) นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต/  ครู  คศ.๒    กรรมการ 
 ๙) นายเชฐกร   ประชาโรจน�  ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๐) นายคมสัน  สอโส   ครูผู/ช วย     กรรมการ 
 ๑๑) ครูท่ีปรึกษาทุกระดับชั้น        กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดนักเรียนเข/าหอประชุม  ควบคุมดูแลนักเรียนในการร วมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียนท่ีเข/า

ร วมกิจกรรม 
๑๓. คณะกรรมการฝ=ายปฏิคม  ประกอบด�วย 
 ๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกอบกุล  ใจปLMา   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางพัชนียา  ไชยรัตน�   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๕) นางสาวพัทจารี  เทียบแสน ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๖) นางสาวกานดา  เรืองวานิช ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๗) นางสาวศิรินทร�ทิพย�  วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง    กรรมการ 
 ๘) คณะกรรมการนักเรียน        กรรมการ 
 ๙) นายสุรพงษ�  แก/วเกสรศรี  นักศึกษาฝRกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๑๐) นางสาวนวลปราง  อินทนิล นักศึกษาฝRกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
 ๑๑) นางสาวสุธากร  ชาญกัน  นักศึกษาฝRกประสบการณ�ฯ  กรรมการ 
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 ๑๒) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี จัดเตรียมน้ําด่ืมต/อนรับคณะคุณครูและแขกผู/มีเกียรติท่ีเข/าชมกิจกรรมให/เป3นไปด/วยความ

เรียบร/อย 
๑๔. คณะกรรมการฝ=ายการเงิน  ประกอบด�วย 
 ๑) นางอุไร  ครองผา   ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง  ครู  คศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 
 ๔) นางสาวชนิดาภา  โสหา  ครู  คศ.๓    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวนันท�นภัส  สารพินิจ ครู  คศ.๑   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี เบิกจ ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๕. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล 

 ๑) นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร  ครู  คศ.๓    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายพงษ�ศิริ   ชาบุตรศรี   ครู  คศ.๓    กรรมการ 
 ๓) นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง   ครู  คศ.๑    กรรมการ 
 ๔) นางกานติมา  มุลทากุล   ครูผู/ช วย    กรรมการและเลขานุการ 
 ๕) นางสาวธัญญาลักษณ�  ฐานะ  ครูอัตราจ/าง   กรรมการและผู/ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ออกแบบประเมิน  ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล 

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 ทางราชการสืบไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 

(นายบวร  ใจปLMา) 
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
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กําหนดการจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม.แห.งชาติ  ประจําปC  ๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี  ๑๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ณ  โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม 

 
๐๗.๓๐  น. ตัวแทนคุณแม ดีเด นลงทะเบียนและรับประทานอาหารว าง  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
๐๘.๐๐  น. กิจกรรมหน/าเสาธง 
๐๘.๔๐  น. คณะครู  ผู/ปกครองนักเรียน  และนักเรียน  พร/อมเพรียงกันท่ีหอประชุมโรงเรียน 
   พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ 
   - ตัวแทนคณะครู นักเรียน บุคลากร วางพานพุ มดอกมะลิ 
   - ประธานถึงบริเวณพิธี  โดย  นายบวร  ใจปLMา  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ�) 
   - ประธานเปSดกรวย  ถวายราชสักการะ  (วางพานพุ มดอกมะลิ) โดยนายบวร  ใจปLMา 

ผู/อํานวยการโรงเรียน   ผู/ติดตาม นายประเสริฐ  ฐานะ  และนางไพร�จิตร  แก/วศิริ 
รองผู/อํานวยการโรงเรียน   

   - ประธานอ านบทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 
   - ทุกคนร วมกันร/องเพลงสรรเสริญพระบารมี , สดุดีมหาราชา 
   พิธีมอบเครื่องหมายตําแหน.งข�าราชการครูท่ีได�เล่ือนวิทยฐานะ 
    นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง  นางชนิดาภา  โสหา  นางสาวณัฐธิดา  สินทิพย�เทวัญ 
   - ผู/อํานวยการ  รองผู/อํานวยการ  คณะครู  และนักเรียน  ร วมลงนามถวายพระพร 
   - ผู/แทนครู  (นางภัทราภรณ�  ลิมปNนิศากร) กล าวรายงานการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในชุดเทอดพระเกียรติ 
   - รําถวายพระพร/จินตลีลา/การขับร/องเพลงประสาน 
   กิจกรรมเทิดพระคุณแม. 
   - ประธานมอบเกียรติบัตรตัวแทนแม ดีเด น 
   - คุณแม ดีเด น นั่งประจําท่ีบนเวที 
   - ตัวแทนนักเรียน  มอบมาลัยกรและกราบคารวะคุณแม พร/อมกัน 
   - ตัวแทนคุณแม กล าวแสดงความรู/สึก 
   - ประธานในพิธีให/โอวาทกับนักเรียน 
 
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได/ตามความเหมาะสม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท านร วมใส ชุดสีฟ?า 


