คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๒๑๑ / ๒๕๕๘
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘
ด/วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกป+ เป3นวันแมแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันคล/ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแมแหงชาติ เป3นวันสําคัญที่ถูกกําหนดขึ้น เพื่อเป3นการระลึกถึง
พระคุณของแม บุคคลที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตมนุษยทุกคน เพราะแมนั้นเปรียบดังเทวดา ผู/ให/ชีวิต ผู/คอยดูแล
คุ/มครองรักษา มอบความรัก ความอบอุน อุ/มชูบุตรไปสูความเจริญทั้งกาย ทั้งใจ เป3นผู/รวมทุกขในยามที่ลูก
ตกต่ําและเหนื่อยยาก เปรียบเสมือนรมโพธิ์รมไทรให/ที่ปกป?องลูกให/รมเย็นเป3นสุข ดั่งพระในบ/านที่บุตรควร
กราบไหว/บูชา สักการะทุกวันเวลา
กลุมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม จึงกําหนดจัด
กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคมคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อ
เทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ/าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแมของแผนดิน
ผู/ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทย ให/ผู/เป3นลูกได/สํานึกถึงพระคุณของแม และตระหนักถึงหน/าที่
ของลูกที่พึงมีความกตัญCูกตเวทีตอแม ดูแลเอาใจใสในสุขภาพทั้งกายใจของแมให/ครบถ/วนสมบรูณ ประกาศ
เกียรติคุณ และเผยแพรให/สงคมได/รับรู/ถึงคุณงามความดีของแมและลูกที่ปฏิบัติหน/าที่ของตนเป3นแบบอยางที่ดี
สมควรแกความชื่นชม ยกยอง และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญCูของลูก
ที่มีตอแมให/คงอยูตอไป เพื่อให/การจัดกิจกรรมดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย และมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตาม มาตรา ๓๙(๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข/าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติบริหารข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก/ไข
เพิ่มเติม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินดําเนินงานกิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป+การศึกษา ๒๕๕๘
ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปLMา
ผู/อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายประเสริฐ ฐานะ รองผู/อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๓) นายสถิต แสนลุน
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นางไพรจิตร แก/วศิริ รองผู/อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน/าที่รองผู/อํานวยการ
กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน/าที่รองผู/อํานวยการ
กรรมการ
๗) นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร หัวหน/ากลุมสาระการเรียนรู/สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
๘) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

๒
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให/คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให/กิจกรรมดําเนินการ
เป3นไปด/วยความเรียบร/อยและมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ.มดอกมะลิ ถวายสักการะ ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นางไพรจิตร แก/วศิริ
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
นางกอบกุล ใจปLMา
ครู คศ.๓
นางระเบียบ ดวงมาตยพล ครู คศ.๓
นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู คศ.๓
นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู คศ.๒
นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล ครู คศ.๓
นายอรุณ บุญชู
ครู คศ.๓
นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ดูแลประสานงานพิธีการเฉลิมพระเกียรติ
๓. คณะกรรมการจัดพิธีบูชาพระคุณแม. ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

นายสุรัตน หารวาระ
นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครูประจําชั้นทุกห/อง
นางอรวรรณ พลทัสสะ
นางสิริณัฏฐ รักษาเคน
นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร
นางเบณจวรรณ พิมพเทศ

ปฏิบัติหน/าที่รองผู/อํานวยการ
ครู คศ.๓
ครู
ครู
ครู
ครู

คศ.๒
คศ.๑
คศ.๓
คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ คัดเลือกแมดีเดน ห/องละ ๑ ทาน และจัดรางวัลเกียรติบัตรสําหรับแมดีเดน
๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดป4ายนิเทศวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น
๑) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
๒) นางกานติมา มุลทากุล
๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
๓) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง

ครู คศ.๓
ครูผู/ชวย
ครูอัตราจ/าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑการให/คะแนน ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแขงขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร

๓
๕. คณะกรรมการตัดสินการประกวดคําขวัญวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
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
มีหนาที่ กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑการให/คะแนน ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแขงขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร
๖. คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต/น
๑) นายพงษสิริ ชาบุตรศรี
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางกานติมา มุลทากุล
ครูผู/ชวย
กรรมการ
๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ/าง
กรรมการและเลขานุการ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑการให/คะแนน ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแขงขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร
๗. คณะกรรมการตัดสินการประกวดการ&ดอวยพรวันแม.แห.งชาติ ประกอบดวย
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
มีหนาที่ กําหนดหัวข/อ เนื้อหา และเกณฑการให/คะแนน ให/คําปรึกษา แนะนํา ตัดสินผลการแขงขัน
ตามเกณฑที่กําหนด และจัดรางวัลเกียรติบัตร

๔
๘. คณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที ประกอบดวย
๑) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู คศ.๓
๒) นางอาภัสราวรรณ สุโยโชติกลุ ครู คศ.๓
๓) นางสาวปทิตา ศิริจันทพันธ ครูพี่เลี้ยงเด็ก
๔) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว ครูอัตราจ/าง
๕) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง
๖) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง ครู คศ.๑
๗) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธ ครูอัตราจ/าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ คัดเลือกนักแสดง ออกแบบ ฝRกซ/อม จัดหาชุดการแสดง และกํากับการแสดงบนเวที
๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ& และพิธีกร ประกอบดวย
๑) นายอรนพ คําแสน
ครู คศ.๓
๒) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด ครู คศ.๑
๓) นายอรุณ บุณชู
ครู คศ.๓
๔) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดขั้นตอน การจัดงาน ประชาสัมพันธให/บุคลากรในโรงเรียนทราบ และดําเนินกิจกรรม
ตามลําดับพิธีการ
๑๐. คณะกรรมการฝ=ายสถานที่ ประกอบดวย
๑) นายสถิต แสนลุน
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
ครู คศ.๓
๓) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ ครู คศ.๓
๔) นางอาภัสราวรรณ สุโยโชติกลุ ครู คศ.๓
๕) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ ครู คศ.๑
๖) นางสาวศศิกานต ยามสุข พนักงานราชการ
๗) นางสาวปSยะวรรณ สุโพธิ์ชัย พนักงานราชการ
๘) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ/าง
๙) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ/าง
๑๐) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว ครูอัตราจ/าง
๑๑) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ/าง
๑๒) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง
๑๓. ลูกจ/างชั่วคราว นักการภารโรง
๑๔) คณะกรรมการนักเรียน
๑๕) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู คศ.๒
๑๖) นางสาวเมวดี สุรนันท
ครูผู/ชวย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ควบคุมดูแลให/คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดสถานที่ และประดับตกแตงเวทีหอประชุมโรงเรียน
จัดเก/าอี้ให/เพียงพอสําหรับครู และบุคคลภายนอกที่มารวมงานและจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม

๕
๑๑. คณะกรรมการฝ=ายกํากับเวทีและโสตทัศนูปกรณ& และบันทึกภาพ
๑) นายสมาน ล้ําลอง
ครู คศ.๑
๒) นางปาริฉัตร ไวคํา
ครู คศ.๑
๓) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก/ว ครูอัตราจ/าง
๔) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ/าง
๕) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
๖) นักเรียนชุมนุมถายภาพ
๗) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ/าง

ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ควบคุมดูแลการจัดสถานที่ ติดตั้งเครื่องเสียง ระบบไฟในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม อุปกรณ
ตางๆ เพื่อให/การจัดกิจกรรมดําเนินไปด/วยความเรียบร/อย บันทึกภาพ กิจกรรม และเผยแพรบนเว็บไซต ของ
โรงเรียน
๑๒. คณะกรรมการกํากับดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑) นายอมร สีหาโมก
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นายสานิตย มหาหิงค
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางกอบกุล ใจปLMา
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๑ กรรมการ
๔) นายยุทธฐเดช เรืองหิรัณเตชะกูล หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๒ กรรมการ
๕) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๔ กรรมการ
๖) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๕ กรรมการ
๗) นายอรณพ คําแสน
หัวหน/าระดับชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ ๖ กรรมการ
๘) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต/
ครู คศ.๒
กรรมการ
๙) นายเชฐกร ประชาโรจน ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐) นายคมสัน สอโส
ครูผู/ชวย
กรรมการ
๑๑) ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดนักเรียนเข/าหอประชุม ควบคุมดูแลนักเรียนในการรวมกิจกรรมและเช็คชื่อนักเรียนที่เข/า
รวมกิจกรรม
๑๓. คณะกรรมการฝ=ายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
ครู คศ.๓
ประธานกรรมการ
๒) นางกอบกุล ใจปLMา
ครู คศ.๓
กรรมการ
๓) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔) นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๕) นางสาวพัทจารี เทียบแสน ครู คศ.๑
กรรมการ
๖) นางสาวกานดา เรืองวานิช ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๗) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูอัตราจ/าง
กรรมการ
๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๙) นายสุรพงษ แก/วเกสรศรี นักศึกษาฝRกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๐) นางสาวนวลปราง อินทนิล นักศึกษาฝRกประสบการณฯ
กรรมการ
๑๑) นางสาวสุธากร ชาญกัน
นักศึกษาฝRกประสบการณฯ
กรรมการ

๖
๑๒) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยเวช ครู คศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๓) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ ครูอัตราจ/าง
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมน้ําดื่มต/อนรับคณะคุณครูและแขกผู/มีเกียรติที่เข/าชมกิจกรรมให/เป3นไปด/วยความ
เรียบร/อย
๑๔. คณะกรรมการฝ=ายการเงิน ประกอบดวย
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) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ ครู คศ.๑
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๕. คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร
นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
นางกานติมา มุลทากุล
นางสาวธัญญาลักษณ ฐานะ

ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๑
ครูผู/ชวย
ครูอัตราจ/าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู/ชวยเลขานุการ

มีหนาที่ ออกแบบประเมิน ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานผล
ขอให/ครูและบุคลากรที่ได/รับการแตงตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน/าที่ที่ได/รับมอบหมายด/วยเรียบร/อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใสตอหน/าที่ อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน/าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให/เกิดผลดีแกทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายบวร ใจปLMา)
ผู/อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๗
กําหนดการจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม.แห.งชาติ ประจําปC ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
๐๗.๓๐ น. ตัวแทนคุณแมดีเดนลงทะเบียนและรับประทานอาหารวาง ณ หอประชุมโรงเรียน
๐๘.๐๐ น. กิจกรรมหน/าเสาธง
๐๘.๔๐ น. คณะครู ผู/ปกครองนักเรียน และนักเรียน พร/อมเพรียงกันที่หอประชุมโรงเรียน
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
- ตัวแทนคณะครู นักเรียน บุคลากร วางพานพุมดอกมะลิ
- ประธานถึงบริเวณพิธี โดย นายบวร ใจปLMา (บรรเลงเพลงมหาฤกษ)
- ประธานเปSดกรวย ถวายราชสักการะ (วางพานพุมดอกมะลิ) โดยนายบวร ใจปLMา
ผู/อํานวยการโรงเรียน ผู/ติดตาม นายประเสริฐ ฐานะ และนางไพรจิตร แก/วศิริ
รองผู/อํานวยการโรงเรียน
- ประธานอานบทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
- ทุกคนรวมกันร/องเพลงสรรเสริญพระบารมี , สดุดีมหาราชา
พิธีมอบเครื่องหมายตําแหน.งขาราชการครูที่ไดเลื่อนวิทยฐานะ
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง นางชนิดาภา โสหา นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญ
- ผู/อํานวยการ รองผู/อํานวยการ คณะครู และนักเรียน รวมลงนามถวายพระพร
- ผู/แทนครู (นางภัทราภรณ ลิมปNนิศากร) กลาวรายงานการจัดกิจกรรม
กิจกรรมการแสดงของนักเรียนในชุดเทอดพระเกียรติ
- รําถวายพระพร/จินตลีลา/การขับร/องเพลงประสาน
กิจกรรมเทิดพระคุณแม.
- ประธานมอบเกียรติบัตรตัวแทนแมดีเดน
- คุณแมดีเดน นั่งประจําที่บนเวที
- ตัวแทนนักเรียน มอบมาลัยกรและกราบคารวะคุณแมพร/อมกัน
- ตัวแทนคุณแมกลาวแสดงความรู/สึก
- ประธานในพิธีให/โอวาทกับนักเรียน
หมายเหตุ กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได/ตามความเหมาะสม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกทานรวมใสชุดสีฟ?า

