กําหนดการเปดศูนยประสานงานเครือขายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
กิจกรรมโครงการ “นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ๙ตอทําดีเพื่อพอ ทําดีเพื่อแผนดิน”
ณ อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
06.00 – 07.30 น. ทําบุญตักบาตรภัตตาหารเชาถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร
08.00 - 09.00 น. พิธีเปดศูนยประสานงานเครือขายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม (เปดปาย)
- โดยผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
- กลาวรายงานโดย อ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน รองอธิการบดีฝายพัฒนานิสิต
- พิธีมอบเกียติบัตรใหกับนิสิตที่ทํากิจกรรมจิตอาสากับเครือขายนิสิตจิตอาสา
ปการศึกษา 2561
09.00 - 09.30 น. รับประทานอาหารเชา
09.30 - 12.00 น. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเปนราชกุศลฯ
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตีเสนจราจร และทําความสะอาดอาคารพัฒนานิสิต
ทําเกาอี้ไมสําหรับรอรถรางบริเวณหอใน
นิทรรศการ ๙ตอทําดีเพื่อพอ ทําดีเพื่อแผนดิน
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. เตรียมโคดแปรภาพอักษร “มมส๙ตอความดี” ณ สนามหญา อาคารพัฒนานิสิต
16.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
17.00 - 17.30 น. แจกของที่ระลึก
17.00 - 18.00 น. รองเพลงพระราชนิพนธ โดยศิลปน มมส (วิทยาลัยดุริยางคศิลป)
18.00 - 18.30 น. กลาวถวายความอาลัย และสัตยปฏิญาณ
ลํากลอนรําลึกพอหลวงปวงไทย (วงแคน)

ลํากลอนอาลัยพอ (ปูเป มัลลิกา)
รองเพลงเลาสูหลานฟง (แทน ชาวดิน)
รองเพลงสรรเสริญพระบารมี (นําโดยบอย ศิริชัย พรอมคณาจารยและนิสิต)
18.30 - 20.00 น. จุดเทียนแปรภาพนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “มมส๙ตอความดี”
*หมายเหตุ กําหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โคด จุดเทียนแปรภาพ “นอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ๙ตอทําดีเพื่อพอ ทําดีเพื่อแผนดิน”

องค พ ระบรมธาตุ น าดู น หมายถึ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น จั ง หวั ด ที่ ตั้ ง อยู ใ จกลางของ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีบรรยากาศ ที่เต็มไปดวยความสงบ ความรักและความสามัคคี และมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเปนศูนยกลางแหงการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลข ๙ หมายถึง ๙ตอความดีตามแนวทางพระราชดําริ/ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
* หมายเหตุ ใชเทียน 4000 เลม จํานวนคนไมนอยกวา 600 - 1000 คน

หนังสือขอความอนุเคราะหกองอาคารสถานที่
1. เวที ขนาดกลาง จํานวน 1 ชุด สําหรับกิจกรรมจุดเทียนแปรภาพและรองเพลง“นอมสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ๙ตอทําดีเพื่อพอ ทําดีเพื่อแผนดิน”
2. ชุดเครื่องเสียง และระบบไฟ จํานวน 1 ชุด
3. จอฉายภาพ และเครื่องฉาย จํานวน 1 ชุด
4. สปอรตไลท จํานวน 2 ชุด
5. เต็นท 2 หลัง
หนังสือขอความอนุเคราะหยืมของใชพิธีการสงฆวัดสวางวารี
1. อาสนะพระสงฆพรอมเบาะรอง 9 ชุด พรอมตาลปตร 1 ชุด
2. ที่กรวดน้ํา 3 ชุด
3. พาน 2 ชุด
4. กระโถน 9 ชุด
5. ผาภูษาโยง สดับปกรณ 1 ชุด
6. ผามาน 2 ชุด
7. ขันน้ํามนตพรอมหญาคา 1 ชุด
8. พรมยาว 4 มวน
9. พรมสี่เหลี่ยม 3 มวน
10. ชุดโตะหมูบูชา 1 ชุด

หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยาลัยดุริยางคศิลป
ขอความอนุเคราะห เรื่อง นิสิตเลนดนตรีและรองเพลงพระราชนิพนธ
หนังสือขอความอนุเคราะหชมรมวงแคน
ขอความอนุเคราะห เรื่อง ลํากลอนรําลึกพอหลวงปวงไทย
หนังสือขอความอนุเคราะหวัดสวางวารี
ขอความอนุเคราะห เรื่อง ยืมเครื่องใชพิธีการสงฆ
หนังสือเรียนเชิญบุคคลเขารวมงาน
1. นายประวิทย ทวีวาร(แทน ชาวดิน)
2. นางสาวมัลลิกา ชายทวีป(ปูเป มัลลิกา)
3. คุณบอย ศิริชัย(หมอลําใจเกินรอย)
หนังสือเรียนเชิญองคกรเขารวมงาน
1. องคการนิสิต
2. สภานิสิต
3. สโมสรนิสิต 20 คณะ
4. ชมรมรุนสัมพันธ
5. ชมรมพุทธศาสนาและสมาธิ
6. ชมรมอาสายุวกาชาด
7. ชมรมสานฝนคนสรางปา
8. ชมรมอาสาพัฒนา
9. ชมรมเดินตามรอยเทาพอ

10. ชมรมพรางเขียว
11. ชมรมรักษอีสาน
หนังสือเรียนเชิญคณาจารยเขารวมงาน
คณบดี 20 คณะ
อาจารย ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
อาจารย เฉลิมพล โลหะมาตย

รายชื่อมอบเกียติบัตรใหกับนิสิตที่ทํากิจกรรมจิตอาสากับเครือขายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม
ปการศึกษา 2560-2561
นิสิตที่ปฏิบัติหนาที่ ป 2560
๑. นายณัฐพล ศรีโสภณ
๒. นายณัฐพล อาจจําพันธ
๓. นายรัฐศาสตร ชาแทน
๔. นางสาวกุลธิดา ปดตาโส
๕. นายนันทวัฒน ชุมคํา
๖. นายปญญา ลําดวนหอม
นิสิตที่ปฏิบัติหนาที่จบการศึกษา (ศิษยเกา)
๑. นางสาวมรรคณาวี รุงแสง
๒. นายสันติชล ยศธนะอมรศักดิ์
นิสิตไมมาปฏิบัติหนาที่
๑. นายปรัชญา ทิ้งโคตร
๒. นางสาววรัตนภรณ นาโสก
๓. นายวชิระ หงสสีเมือง
๔. นายสุรศักดิ์ สิทธิอุเป
นิสิตชวยเหลืองานกิจกรรมศูนยฯเครือขายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม ป 2560
๑. นายวัชระพงษ คําวีระ
๒. นางสาวศศิธร อาจนะรา
๓. นางสาวบุณยาพร จันทาสี
๔. นายวิศนุกร อุทัยศรี
๕. นายชลธี มณีเลิศ

นิสิตชวยเหลืองานกิจกรรมเครือขายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม 2560 และเปนคณะกรรมการบริหาร 2561
๑. นายวัชระ รังคะราช
๒. นางสาวธัญวรัตม มีชาติ
๓. นางสาวเกษศรา สุวรรณเพ็ชร
๔. นายพลวัฒน หงสทอง
๕. นางสาววรพิชชา กาฬจันทร
๖. นางสาวปวีณา แกวเชียงหวาง
๗. นางสาวกุลพัชร กองนา
๘. นางสาวพิมพผกา ชัยโยบัว
๙. นางสาวอาทิตยา พรศักดา
๑๐. นายวรวุฒิ สงวนหมู
๑๑. นางสาวสุธิดา ตันโยธา
๑๒. นายเกียรติศักดิ์ มีวงษ
๑๓. นายชัยวัฒน หัวเพชร
๑๔. นางสาวอินทิรา จําปา
๑๕. นางสาวอรวี บุญตน
๑๖. นางสาว สิริกร แหมงปง
๑๗. นางสาวจิตตรีขวัญ แขวงภูเขียว
๑๘. นางสาวอรอนงค มงกุฏ

