
ก ำหนดกำร 
โครงกำรวันเดก็ ประจ ำปี 2560 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

“สืบสำนวัฒนธรรม สร้ำงนวัตกรรมตำมรอยพ่อ”   
ณ ลำนด้ำนหน้ำ อำคำรกีฬำ 1 ศูนย์กีฬำสิรินธร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

อ ำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนำยก วันเสำร์ที่ 14 มกรำคม 2560 
 
05.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร เดินทางไป

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อ าเภอองครักษ์ จงัหวดันครนายก 
08.00 น. ลงทะเบียน 
08.00 – 08.15 น. ผู้ บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมกันท่ีหน้าตึกอาคารอ านวยการ       

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดนิขบวนพาเหรด 
08.15 – 08.30 น. ขบวนพาเหรดเปิดงานโครงการวันเด็ก ประจ าปี 2560 จากโรงเรียนสาธิต มศว 

องครักษ์ (สถาบนัวิจยั พฒันา และสาธิตการศกึษา) 
08.30 – 08.40 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการ

เพ่ือสงัคม กลา่วรายงาน 

08.40 – 08.50 น. พิธีเปิดงานโครงการวันเด็ก ประจ าปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรม           
ตามรอยพ่อ” โดย ผู้ว่าราชการจงัหวดันครนายก และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
สนัตวิฒันกลุ อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

08.50 – 09.00 น. การแสดงเปิดงานจากนกัเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ (สถาบนัวิจัย พัฒนา 
และสาธิตการศกึษา) 

09.00 – 09.20 น. จบัสลากรางวลั 10 รางวลั 
09.20 – 10.00 น.   การแสดง จากนิสิตคณะศลิปกรรมศาสตร์ 
10.00 – 10.20 น. จบัสลากรางวลั 10 รางวลั 
10.20 – 11.00 น. การแสดงจากนกัเรียนโรงเรียนตา่งๆ  ในเขตอ าเภอองครักษ์ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
11.00 – 11.20 น. จบัสลากรางวลั 10 รางวลั 
11.20 – 12.00 น. การแสดงจากนกัเรียนโรงเรียนตา่งๆ  ในเขตอ าเภอองครักษ์ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
12.00 – 12.20 น. จบัสลากรางวลั 10 รางวลั 
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12.20 – 13.00 น. การแสดงโขน เร่ือง รามเกียรติ์  โดย นัก เรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                

ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 
13.00 – 13.20 น. จบัสลากรางวลั 10 รางวลั 
13.20 – 13.50 น. การร้องเพลง โดย ศลิปิน/ดารา 
13.50 – 14.00 น. พิธีปิดงานโครงการวันเด็กประจ าปี 522 9 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรม          

ตามรอยพอ่” 
17.00 น.  เดนิทางกลบัถึงมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
หมำยเหตุ 09.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัและเคร่ืองดื่มตลอดงาน 

การจดักิจกรรมบริเวณซุ้มตา่งๆ มีตลอดทัง้วนั 
บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มตลอดงาน 
ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 







 

ใบเสนอราคา 
 
 วนัท่ี  เดือน   พ.ศ   

เรียน     สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

          114 ซ.สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ข้าพเจ้า  ต าแหนง่  

บริษัทหรือห้างร้าน  ตัง้อยูเ่ลขท่ี    
ซอย  แขวง/ต าบล  
เขต/อ าเภอ  จงัหวดั  
ทะเบียนการค้า  โทร  ขอเสนอราคาตามรายการตอ่ไปนี ้

 

ท่ี รายการ 
 

จ านวน 
 

ราคาตอ่
หน่วย 

รวมเป็นเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเงิน 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม7% 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

 
 
 

 
ราคาท่ีเสนอยืนยนัอยูไ่ด้ภายใน  วนั  
รวมทัง้สิน้เป็นเงิน  บาท (  ) 
                        จ านวนเงินเป็นตวัอกัษร 
  
ลงช่ือ……………………….………ผู้ เสนอราคา        
( ………………………………………………. )  

 

 ลงช่ือ...............................................ผู้ สืบราคา 
 (...................................................................) 











1. คาวัสดุอุปกรณ

 คาตกแตงสถานที่เกี่ยวกับนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ในหลวง ร.9

2. คาวัสดุอุปกรณ

 คาของรางวัลสำหรับกิจกรรม

เมื่อนำสงเอกสารขางตน กรุณาจัดทำบันทึกขอความ

แนบเอกสารใบเสนอราคา+ใบเสร็จรับเงิน+ภาพถาย 

โดยแยกเปน 2 ประเภทตามรายการขางตน

ขอบคุณคะ

รายการที่หนวยงานไดรับงบประมาณ

สามารถใชไดตามกิจกรรม 2 ประเภท ดังนี้
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