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ก าหนดการกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

วันที่  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕60  ณ ห้องประชุมใหญโ่รงเรียนวัดชนะสงคราม  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07.30 น. - นักเรียนเข้าแถว เคารพธงชาต ิที่สนามหน้าโรงเรียน 
08.20 น.
  

- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคน นักเรียน คุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมกันที่ห้องประชุม  
  ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม และตัวแทนแม่รับรางวลั (นั่งที่เก้าอี้  รับรอง) 

08.30 น. 
  

กิจกรรมถวายพระพร 
- ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธี พิธีกรประกาศ “ทั้งหมดแถวตรง” เปิดเพลงมหาฤกษ์ 
- ประธานในพิธี ดร.ภารดี   ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม ลงนามถวายพระพร 
- พิธีการถวายพานพุ่มทอง เงิน พานพุ่มดอกไม้ ตามล าดับดงันี้ 
  1. ดร.ภารดี ผางสงา่ ผู้อ านวยการโรงเรียนเปิดกรวยดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง พุ่มเงิน  
  2. ตัวแทน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (นางเสาวนยี์ ไกรสงคราม) 
  3. ตัวแทนนักเรียน (เด็กหญิงเกศรา ละรอกน้ า, เด็กชายปรินทร ชัยลักษณ์ )    
  4. ตัวแทนในนามผูป้กครอง ( ผู้ปกครองนางอภิรัตนา  รูปทอง ) 
- ประธานกล่าวสดุดีถวายพระพร ทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดดุีมหาราชา ถวายค านับพร้อมกัน 
- ประธานในพิธี (กลับมานั่งที่เก้าอี้) 
- ผู้แทนนักเรียน กลา่วค าถวายอาศิรวาท (ฝึกซ้อมโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
- ตัวแทนนักเรียนร าถวายพระพร “ระบ าไตรรัตน”์(ครูผู้ฝึกซ้อมร าโดยนางสาวนินนัญา อ่อนอินทร์,นายวีระพงษ์ จุลศรี 
  ครูผู้ฝึกซ้อมดนตรีไทย โดยว่าที่ร้อยตรีธนุ   สมสงวน)  
- คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกคน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง ลงนามถวายพระพร 
- นักเรียน ผู้ปกครองรับประทานอาหารว่าง 

09.30 น. กิจกรรมวันแม่ 
- พิธีกรเชิญประธาน ดร.ภารดี   ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียน (ขึ้นยืนบนแทน่เพื่อรับการกล่าวรายงาน) 
- พิธีกรเชิญหัวหน้ากิจกรรมวันแม่ (นางธนพร บุญประสทิธิ์) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม 
- ประธานในพิธีกลา่วเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
- ประธานมอบรางวลัการประกวดกิจกรรมวันแม่ และมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่นประจ าปีดังรายนามต่อไปนี้ 

 

1. นางสาวนุศรา  ซมมิน คุณแม่ ด.ช. ซิย๊าด  พลีสุดใจ ชั้นการศึกษาพิเศษ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  แท่นพรม คุณแม่ ด.ช. อาชชี่  วิลเลี่ยม ชั้นอนุบาล 1 
3. นางกุลยา  ชาวสมุทร คุณแม่ ด.ญ ประภาพร  ชาวสมุทร ชั้นอนุบาล 2 
4. นางสาวแนนซี่  สุริวงศ์ คุณแม่ ด.ช. นนทคุณ  จันทรงศรี ชั้นอนุบาล 3 
5. นางสาวรจนา  โพธิ์รส คุณแม่ ด.ญ รอยพิมพ์ อุปมัย ชั้น ป.1 
6. นางสาวทองย้อย  อินทศรี คุณแม่ ด.ช. ราชเดช  ลักษร ชั้น ป.2 
7. นางดวงสมร  แก้วเสมอใจ คุณแม่ ด.ช. บริพัฒน์  แก้วเสมอใจ ชั้น ป.3 
8. นางล าดวน  นาเมืองรักษ์ คุณแม ่ด.ญ ธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์ ชั้น ป.4 
9. นางยุวรินทร์  แดงส ี คุณแม ่ด.ญ ญารินดา แดงสี ชั้น ป.5 
10. นางสายยัญ  ทองมาก คุณแม ่ด.ญ เกศรา  ละรอกน้ า ชั้น ป.6 
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- การขับร้องเพลง ค่าน้ านม จาก นักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงเพื่อแม่แห่งแผ่นดิน                                  
  เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 โดย เด็กหญิงกรวรรณ   ศรีนวน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- การแสดงของนักเรียนแต่ละหอ้งเรียงตามล าดบัดังนี้ (นางสาวนินันญา อ่อนอินทร ์, นายวีระพงษ์ จุลศรี)   
  1. ชุดการแสดงนักเรียนการศกึษาพิเศษ “ ชุดเรียงความเร่ืองแม่ค่ะ ” 
  2. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น ป. 1 “สดุดีพระแม่เจ้า” 
  3. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น ป. 2 “เรารักแม่” 
  4. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น ป. 3 “อ้อมกอดของแม่” 
  5. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น อ. 1 “หนอนผีเสื้อ” 
  6. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น อ. 2 “ ค าว่าแม่ ” 
  7. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น อ. 3 “พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง” 
  8. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น ป. 4 “อิ่มอุ่น” 
  9. ชุดการแสดงนักเรียนชั้น ป. 5 “จินตลีลาประกอบเพลง  จดุธูปบอกแม่ ” 
  10. ชุดการแสดงนักเรียนชัน้ ป. 6 “จินตลีลาประกอบเพลง  อุ่นไออาทร” 
- ร่วมพิธีร าลึกถึงพระคุณแม่ ลูกทุกคนกราบคุณแม่ มอบดอกมะลิ (พร้อมการสวมกอด) เปิดเพลงเพลง ค่าน้ านม/  
  เรียงความเร่ืองแม่ / ใครหนอ 
- คณะผู้บริหาร ตัวแทนคุณแม่ นักเรียน ถ่ายรูปร่วมกัน 

11.30 น. - เสร็จพิธี  
 

หมายเหตุ :  
   1. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
   2. การแต่งกาย 

2.1 ข้าราชการครู พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า แต่งกาย เครื่องแบบชุดปกติขาว ไว้ทุกข์ 
2.2  เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
      - สุภาพบุรุษ เสื้อสีขาวนวล ติดโบว์สีด า กางเกงสีด า  
      - สุภาพสตรี ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพเสื้อสีขาวนวลติดโบว์สีด า กระโปรงยาวหรือผ้าถุงไทยสีสุภาพ 

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

 
 


