คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ที่ 175/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-------------------------------------------------------------------เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณี ไทยสืบทอดกันมา เพื่อปลูกฝังให้มีความ
ศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จึงกาหนดจัดพิธีหล่อเทียน จานา
พรรษา ในวัน จั น ทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. จัดแต่งต้นเทียนและแห่ เทียนจานาพรรษาถวาย
ณ วัดพรหมวงศาราม วัดกุนนทีรุทธาราม และวันพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม
2561 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอานาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและ
มาตราที่ 27 (1) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครูแ ละ บุ คลากรทางการศึ ก ษา 2547 จึงแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ กาหนดนโยบาย ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก
ดูแลความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1. นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานคณะกรรมการ
2. นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการ
3. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
4. นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน มีหน้าที่ จัดเตรียมงาน ดาเนินกิจกรรมตามพิธีการเพื่อให้การจัด
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
2.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
2.2 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
รองประธานกรรมการ
2.4 นายเกตุ โพธิ์น้อย
รองประธานกรรมการ
2.5 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
2.6 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
กรรมการ
2.7 นายทรงพรต เชื้อภักดี
กรรมการ
2.8 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมการ
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2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
นายอานาจ สิงห์ทอง
นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวนัดธิดา นวลศรี
นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
นายรุ่งโรจน์ สมนิล
นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
นางสาวภาพิมล ฐานะ
นายนวเรศ เสนคุ้ม
นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
นายสุภวัชร ชาติการุณ
นายทองฉัตร ไรนุ่น
จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
นางสาววรางคณา ชาวน่าน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3. คณะกรรมกำรรวบรวมจตุปัจจัย ทาหน้า ที่ประชาสัมพันธ์ บอกบุญและรวบรวมจตุปัจจัย
จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน
ประกอบด้วย
3.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมการ
3.3 นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
3.4 นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
3.5 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
3.6 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
3.7 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
3.8 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง
กรรมการ
3.9 คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
3.10 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมกำรสถำนที่ แสง เสียง และบั น ทึ กภำพ ทาหน้ าที่ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
สาหรับพิธีหล่อเทียน จัดที่นั่งสาหรับพระภิกษุให้โอวาทและทาพิธีหล่อเทียน จานวน 9 รูป บริเวณใต้อาคาร 1
ติดตัวอักษรพิธีหล่อเทียนจานาพรรษา ย้ายอุปกรณ์หล่อเทียนไปที่หน้าโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ติดตั้ง ควบคุมเครื่องเสียงในพิธีหล่อเทียน เครื่องเสียงหน้าโรงเรียน และบันทึกภาพกิจกรรม จัดทาแท่นเทียน
สาหรับคณะจัดแต่งเทียนพรรษา จัดสถานทีส่ าหรับพิธีใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประกอบด้วย
4.1 นายประชาธิป ใจกล้า
ประธานกรรมการ
4.2 นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
4.3 นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์
กรรมการ
4.4 นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
4.5 ยามรักษาการณ์
กรรมการ
4.6 กรรมการนักเรียน
กรรมการ
4.7 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
4.8 นายเลอพงศ์ จันสีนาก
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรพิธีกำร และพิธีกร ทาหน้าที่ กาหนดรูปแบบพิธีการ และขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ประสานกับคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้งานดาเนินไปตามแบบแผนถูกต้องตามประเพณีการเข้าพรรษา ดาเนิน
และควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามกาหนดการ ประกอบด้วย
5.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
5.2 นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการ
5.3 นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมกำรอำหำร และเครื่องดื่ม ทาหน้าที่ จัดเตรียมภัตตาหารเช้า และเครื่องดื่มถวายพระ
ที่มารับบาตร ในวันวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย
6.1 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
ประธานกรรมการ
6.2 นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
6.3 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
6.4 นางวิไลพร สังข์แก้ว
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรดุริยำงค์ และกลองยำว ทาหน้าที่ จัดเตรียมดุริยางค์ และกลองยาวบรรเลงนา
ขบวนแห่เทียนไป วัดพรหมวงศาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วย
7.1 นายทรงพรต เชื้อภักดี
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการ
7.3 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
7.4 นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
7.5 นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
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7.6 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร
7.7 นักเรียนดุรยิ างค์ และดนตรีไทย
7.8 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

8. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย ทาหน้าที่ จัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมพิธีหล่อเทียน ตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ง ดูแลความเรียบร้อยในการแห่เทียนร่วมกับคณะสี ประสานงานกับตารวจจราจรและตารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ในการแห่เทียน ประกอบด้วย
8.1 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
8.3 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
8.4 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
8.5 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
8.6 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
8.7 นางสาวธัญมน ปิยะพงษ์ศิริ
กรรมการ
8.8 นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
8.9 นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
8.10 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
8.11 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
8.12 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
8.13 นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
8.14 นายอานาจ สิงห์ทอง
กรรมการ
8.15 นายพัศพงษ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
8.16 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
8.17 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการ
8.18 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
8.19 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
8.20 นางสาวพรทิพย์ กองจินดา
กรรมการ
8.21 นายธิติ ดารงคงชื่น
กรรมการ
8.22 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการ
8.23 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน
กรรมการ
8.24 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมกำรวัสดุอุปกรณ์ ทาหน้าที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีการ ประกอบด้วย
9.1 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการ
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9.3 นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
9.4 นางสาวณัฐรุจา สมรฤทธิ์
9.5 นายณรงค์ เอื้อนไธสง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

10. คณะกรรมกำรกำรเงิน ทาหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน สรุปรายรับ – รายจ่ายเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน ประกอบด้วย
10.1 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
ประธานกรรมการ
10.2 นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการ
10.3 นายอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมการและเลขานุการ
11. คณะกรรมกำรพยำบำล ทาหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ใช้ในการปฐมพยาบาลสาหรับการไปแห่
เทียนในกรณีเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย
11.1 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง
ประธานกรรมการ
11.2 ตัวแทนคณะสีที่ทาหน้าที่พยาบาล
กรรมการ
11.3 นางสาวชณัฐกานต์ จิตหมั่น
กรรมการและเลขานุการ
12. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์งำน ทาหน้า ที่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผู้ประกอบการค้าในโรงเรียนให้ร่วมหล่อเทียน และแห่เทียนพรรษา ประกอบด้วย
12.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
ประธานกรรมการ
12.2 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
12.3 นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
12.4 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
12.5 นายมาโนญช์ มูลทรัพย์
กรรมการ
12.6 นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการ
12.7 นายยงยุทธ สุขสาราญ
กรรมการ
12.8 นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
13. คณะกรรมกำรกิจกรรม ทาหน้าที่ จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
นิมนต์พระภิกษุ มารับบาตร จัดให้มีการตกแต่งต้นเทียนพรรษาเพื่อถวาย ณ วัดพรมวงศาราม ประกอบด้วย
13.1 คณะกรรมกำรจัดพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
เวลา 07.30 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์หน้าเสาธง ประกอบด้วย
13.1.1 นายอานาจ สิงห์ทอง
ประธานกรรมการ
13.1.2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
13.1.3 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
13.1.4 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
13.1.5 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
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13.1.6 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการ
13.1.7 นางสาวธัญมน ปิยะพงษ์สิริ
กรรมการ
13.1.8 นางสาวภาพิมล ฐานะ
กรรมการ
13.1.9 นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
13.1.10 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
13.1.11 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
13.1.12 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
13.1.13 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
13.1.14 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการ
13.1.15 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
กรรมการ
13.1.16 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
13.1.17 นายพัศพงษ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
13.1.18 คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
13.1.19 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการและเลขานุการ
13.1.20 นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13.1.21 นายชยกฤต คาเมืองคุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13.2 คณะกรรมกำรหล่อเทียนจำนำพรรษำ ทาหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์จานวน 9 รูป
จัดดอกไม้โต๊ะหมูบ่ ูชา จัดเตรียมธูป-เทียน จัดเตรียมนักเรียนประกอบพิธีหล่อเทียนและกาหนดการพิธีหล่อเทียน
พิธีสงฆ์ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.09 น. ณ ใต้อาคาร 1 ประกอบด้วย
13.2.1 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธานกรรมการ
13.2.2 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมการ
13.2.3 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมการ
13.2.4 นายกิตติคุณ จันทะโมคา
กรรมการ
13.2.5 นายอุดม จิรกิตตยากร
กรรมการ
13.2.6 นายอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมการ
13.2.7 นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
กรรมการ
13.2.8 นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
13.2.9 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
13.2.10 นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
13.2.11 นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมการ
13.2.12 นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ
13.2.13 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
13.2.14 นายจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมการ
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13.2.15 นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการ
13.2.16 นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการและเลนขานุการ
13.2.17 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลนขานุการ
13.3 คณะกรรมกำรดูแลกำรตกแต่งเทียน ทาหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนตัวแทนคณะสี
ตกแต่งเทียนเพื่อร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาถวายวัดพรหมวงศาราม วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561
เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หน้าเสาธง ประกอบด้วย
13.3.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
ประธานกรรมการ
13.3.2 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
13.3.3 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
13.3.4 นางสาวพรทิพ กองจินดา
กรรมการ
13.3.5 นักเรียนตัวแทนคณะสีๆ ละ 5 คน
กรรมการ
13.3.6 นางสาววรางคณา ชาวน่าน
กรรมการและเลขานุการ
13.4 คณะกรรมกำรคัดเลือกนำงเทียน ทาหน้าที่ คัดเลือกนางเทียนคณะสีละ 1 คน
แต่งชุดไทย เพื่อร่วมขบวนแห่เทียนไปถวายวัดพรหมวงศาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา
12.30 น. ประกอบด้วย
13.4.1 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
ประธานกรรมการ
13.4.2 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการ
13.4.3 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
13.4.4 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
13.4.5 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการและเลขานุการ
14. คณะกรรมกำรประเมินผล ทาหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมิน และสรุปการจัดกิจกรรม
เสนอผู้อานวยการโรงเรียน ประกอบด้วย
14.1
14.2
14.3
14.4

นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
นางสาวอาไพ พาโคกทม
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้รองผู้อานวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่มงาน ให้คาแนะนากากับดูแลให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับนักเรียนและโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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กำหนดกำรพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษำ
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วัน/เวลำ

กิจกรรม

สถำนที่

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎำคม 2561
07.00 น.
พระสงฆ์ 9 รูป ฉันภัตตาหารเช้า
ห้องอาหารครู
07.30 น.
พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตร
ลานโดมฯ
08.10 น.
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ารับพร ใต้อาคาร 1
08.20 น.
ผู้อานวยการและครูนาหล่อเทียน
ใต้อาคาร 1
13.00 น.
เคลื่อนย้ายต้นเทียนมาหน้าประตูโรงเรียน
หน้าประตูโรงเรียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎำคม 2561
08.30 -12.30 น. นักเรียนตัวแทนคณะละ 5 คน กลุ่มสาระการงาน หน้าเสาธง
อาชีพและเทคโนโลยี แต่งต้นเทียนจานวน 3 ต้น
09.00–11.00 น. ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู และตัวแทน
วัดกุนนทีรุทธาราม
นักเรียน นาเทียนไปถวาย ณ วัดกุนนทีรุทธาราม และวัดพระราม ๙
และวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
กาญจนาภิเษก
12.30 น.
นางเทียนทุกคณะนั่งรถขบวนแห่ (แต่งชุดไทย)
ลานอเนกประสงค์
พร้อมกันที่ลานโดม
13.30 น.
ขบวนแห่เทียน เริ่มแห่เทียนไปวัดพรหมวงศาราม วัดพรหมวงศาราม

ผู้ดำเนินกำร
ครูกาญจนาและคณะ
ครูอานาจ และคณะ
ครูและนักเรียน
ครูเกตุและนักเรียน
ครูประชาธิปและคณะ
ครูจิราภรณ์ และประธานคณะทุก
คณะสี
ตัวแทนฝ่ายบริหาร ตัวแทนครู และ
ตัวแทนนักเรียน
ประธานคณะทุกคณะสี
ผู้บริหาร, ประธานคณะ,
ครูและนักเรียน
วงโยธวาทิต, วงกลองยาว
แห่ต้นเทียนจานาพรรษาไป
วัดพรหมวงศาราม
เจ้าหน้าที่ตารวจ สน.ห้วยขวาง

