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พิธี
เพ่ือ

ณ หอปร
************

- พิธีเปลีย่
- สักการะ
- นักเรียน
- นักเรียน
  ณ บริเว
- แขกผู้มีเ
- ประธาน
  และท่าน
  (บรรเลง
- นักเรียน
- ประธาน
  หน้ารูปจ
- ประธาน
- ประธาน
  พิบูลวิทย
- ประธาน
  พิบูลวิทย
- ประธาน
  ปี พ.ศ. 2
- ประธาน
  ปี พ.ศ. 2
- ประธาน
  เพ่ือเป็น
- ประธาน

          สนับสนนุ
- ประธาน
- ประธาน

          โรงเรียน
- เริ่มพิธีทํ
- ประธาน
- พิธีทอดผ
- ประธาน
  และเคร่ือ
- พระสงฆ์
- ผู้อํานวย
  ผู้แทนจา

ทอดผ้าป่าเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑ์

วันจันทร์ท
ะชุมวิชาเยนทร
************
ยนเคร่ืองห่มและ
ะหลวงปู่เนียม (เ
นเข้าแถวเคารพธ
นชั้นมัธยมศึกษา
ณลานพระบรม
เกียรติเดินทางถึ
นในพิธี (นายประ
นผู้หญิงละเอียด
เพลงมหาฤกษ์)

นนําขบวนธงเขีย
นจุดเทียน ธูปบูช
จอมพล ป. พิบลู
นอ่านประกาศสด
นรับมอบเงินบริจ
ยาลัยเพ่ือเป็นทุ
นมอบโล่ให้แก่ น
ยาลัย ท่ีสนับสน
นรับมอบเงินบริจ
 2559 – 256
นมอบโล่ให้แก่ น
 2559 – 256
นรับมอบเงินบริจ
ทุนการศึกษาให

นมอบโล่ให้แก่นา
นทุนการศึกษา

นรับมอบเงินบริจ
นมอบโล่ ,เกียรติ
นพิบูลวิทยาลัยค
ําบุญวันคล้ายวั

นจุดเทียน ธูปบูช
ผ้าป่าเพ่ือการศึก
น ผู้มีเกียรติ ผู้บริ
องไทยธรรมแดพ่
ฆ์เจริญพร 
ยการโรงเรียนพิบ
ากครอบครัว จอ

 
กําหนดการ 

การศึกษา 119
์เทคโนโลยี ประ
ท่ี 23 กรกฎาค
ร์  โรงเรียนพิบู
************
ะพิธีบวงสรวงห
เนียม ภุมมสโร)
ธงชาติหน้าเสาธ
าปีท่ี 4 ถวายบงั
มราชานุสาวรีย์รั
ถึงหอประชุมวิช
ะดาป พิบูลสงค

ด พิบูลสงคราม)
) 
ยว-แดง เข้าสู่เวท
ชา หลวงปู่เนียม
ลสงคราม 
ดุดีผู้ก่อต้ังโรงเรี
จาค จากนายพิ
ทุนการศึกษาให้แ
นายพินิจ  อ่อนไ
นุนทุนการศึกษา
จาค จากนายศิริ

60 เพ่ือเป็นทุนก
นายศิริพงษ์  พุก
60 ท่ีสนับสนุนท
จาค จากนายสง
ห้แก่นักเรียน 
ายสง่า   เชยปร
แก่นักเรียนอย่า
จาคจากศิษย์เก่
ติบัตรเชิดชูเกียร
ครบ 20 ปี และ
วันสถาปนาโรงเรี
ชาพระรัตนตรยั
กษา 
ริหาร และผู้แท
พระสงฆ์ 

บูลวิทยาลัย มอ
อมพล ป. พิบูล

 
9 ปี พิบูลวิทย
ะจําห้องเรียน ตึ
คม 2561 
ลวิทยาลัย จังห
************
ลวงพ่อขาว ณ ิ
) ณ วิหารสังฆภ
ธง 
งคมพระบรมราช
รัชกาลท่ี 5   
าเยนทร์ 
คราม ประธานก
) เดินทางมาถึง 

ทีหอประชุมวิชา
ม จุดธูป และถว

รียนพิบูลวิทยาลั
นิจ  อ่อนไสว น
แก่นักเรียน  
ไสว นายกสมาค
าให้แก่นักเรียนอ
ริพงษ์  พุกเจริญ
การศึกษาให้แกน่
กเจริญ นายกสม
ทุนการศึกษาแก่
ง่า  เชยประเสริ

ระเสริฐ ประธาน
างสมํ่าเสมอ 
าโรงเรียนพิบูลวิ
รติให้แก่คุณครูแ
ะ 15 ปี 
รียน ครบรอบ 1
ย และพิธีสงฆ์ 

นครู ถวายภัตต

อบของท่ีระลึกแ
สงคราม 

าลัย 
 ตึก 7  

หวัดลพบุรี 
************
 วิหารหลวงพ่อข
ารวาหมุนี (เนยี

ชานุสาวรย์ีรัชก

กองทุนมูลนิธิจอ
 

าเยนทร์ 
วายพวงมาลัย 

ลัย 
นายกสมาคมผูป้

คมผู้ปกครองแล
อย่างสมํ่าเสมอ 
ญ นายกสมาคม
นักเรียน 
มาคมนักเรียนเก
นักเรียนอย่างส

ริฐ ประธานมูลนิ

นมูลนิธิการศึกษ

วิทยาลัย หน่วย
และบุคลากรท่ีป

 119 ปี พิบูลวิท

ตาหาร จตุปัจจยั

ด่ประธานในพิธี
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ปกครองและครูโ

ละครูโรงเรียน 
 
นักเรียนเก่าพิบู

ก่าพิบูลวิทยาลยั
สมํ่าเสมอ 
นธิิการศึกษาพิบู

ษาพิบูลวิทยาลัย

ยงานและองค์กร
ปฏิบัติหน้าท่ี ณ 

ทยาลัย 

ย  

ธี 

 

 

โรงเรียน   
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บลูวิทยาลัย 

ย ท่ี  

รต่างๆ 
  



เวลา 10.59 น.  - พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปี 2561  
   - การมอบทุนการศึกษา โดย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
   - การมอบทุนการศึกษา โดย นายกสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัย  
   - การมอบทุนการศึกษา โดย มูลนิธิการศึกษาพิบูลวิทยาลัย 
   - การมอบทุนการศึกษา จากบุคคล องค์การ หรือหน่วยงานต่างๆ  
   - ประธานมูลนิธิการศึกษาพิบูลวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทและกล่าวขอบคุณ 
เวลา 12.00 น.  - เสร็จพิธี และร่วมรับประทานอาหาร (ชมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. กําหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  2. การแต่งกายแขกผู้มีเกียรติแต่งกายสุภาพ ครูและบุคลากร............................................. 
  3. นักเรียนทุกคน : แต่งกายเคร่ืองแบบนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


