
               เอกสารแนบ 2

ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

1  วันที� 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

เวลา 08.00 น. สถานที� : สนามหน้าเมือง ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เครื�องแบบปกติขาว(สวมหมวก)

ณ สนามหน้าเมือง  -วางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม รองอธิการบดี

2 วันที� 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

เวลา 08.00 น. สถานที� : หอประชุมอําเภอท่าศาลา วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุมอ.ท่าศาลา  -วางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี

3  วันที� 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

เวลา 08.00 น. สถานที� : ลานพระบรมรูป สนามหน้าเมืองนครศรีฯ บัณฑิตวิทยาลัยมวล. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เครื�องแบบปกติขาว(สวมหมวก)

ณ สนามหน้าเมือง  -วางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ รองอธิการบดี

4 วันที� 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

เวลา 08.30 น. สถานที� : หอประชุม อ.ท่าศาลา ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม ดร.มงคล ธีระนานนท์ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุม อ.ท่าศาลา  -วางพวงมาลาถวายสักการะและถวายบังคม ส่วนพัสดุ ผู้ช่วยอธิการบดี

ตารางชุดที� 1

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566



ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566

5 วันที� 25 พฤศจิกายน 2565 วันมหาธีรราชเจ้า

เวลา 07.00 น. สถานที� : ค่ายวชิราวุธ  กองทัพภาคที� 4 ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ เครื�องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

ณ ค่ายวชิราวุธ  -วางพวงมาลาถวายสักการะ นักศึกษาวิชาทหาร รองอธิการบดี ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

 -ร่วมพิธีถวายสักการะ

6 วันที� 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรฯ

เวลา 07.15 น. สถานที� : สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สํานักวิชาศิลปศาสตร์ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด เครื�องแบบปกติขาว

ณ สนามหน้าเมืองฯ  -พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รองอธิการบดี

  ถวายราชสดุดีและถวายบังคม หน่วยตรวจสอบภายใน

7 วันที 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรฯ

เวลา 08.30 น. สถานที� : หอประชุมอําเภอท่าศาลา สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรฯ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุมอ.ท่าศาลา  -พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ สํานักวิชารัฐศาสตร์ฯ รองอธิการบดี

ถวายราชสดุดีและถวายบังคม สํานักวิชาวิทยาศาสตร์

8 วันที� 8 ธันวาคม 2565 วันวีรไทย

เวลา 08.30 น. สถานที� : ค่ายวชิราวุธ  กองทัพภาคที� 4 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผศ.ดร.ผดุงศักดิ� สุขสอาด ชุดสูทพิธีการ

ณ ค่ายวชิราวุธ  -  ร่วมพิธีถวายสักการะ ส่วนสื�อสารและองค์กร รองอธิการบดี



ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566

9 วันที� 18 มกราคม 2566 วันธงไชยเฉลิมพล ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ� เครื�องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

เวลา 14.00 น. สถานที� บริเวณสนามบิน กองทัพภาคที� 4 นักศึกษาวิชาทหาร รองอธิการบดี ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

ณ ค่ายวชิราวุธ  - ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

10 วันที� 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันทหารผ่านศึก

เวลา 07.00 น. สถานที� ณ อนุสาวรีย์วีรไทย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ ชุดสูทพิธีการ

ณ ค่ายวชิราวุธ  - วางพวงมาลาถวายสักการะ ศูนย์เครื�องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองอธิการบดี

11 วันที� 31 มีนาคม 2566 วันที�ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เวลา 08.00 น. พระมหาเจษฎาราชเจ้า (รัชกาลที� 3) สํานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ� เครื�องแบบปกติขาว

ณ ศาลาประชาคมฯ สถานที� :  ณ ศาลาประชาคมโรงละครฯ นครศรีฯ สํานักวิชาทันตแพทยศาสตร์ฯ รองอธิการบดี

อ.เมือง  -อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด ส่วนอํานวยการและสารบรรณ

 -ร่วมพิธีถวายสักการะ

12 วันที� 2 เมษายน 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ

เวลา 08.00 น. สถานที� :  ณ ศาลาประชาคมโรงละครฯ นครศรีฯ สํานักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เครื�องแบบปกติขาว

ณ ศาลาประชาคมฯ  -อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด วิทยาลัยนานาชาติ รองอธิการบดี

อ.เมือง  -ร่วมพิธีถวายสักการะ ศูนย์บริการวิชาการ

ส่วนนิติการ



ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566

13 วันที� 6 เมษายน 2566 วันจักรี

เวลา 08.00 น. สถานที� : ณ ศาลาประชาคมโรงละครฯ นครศรีฯ สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ� เครื�องแบบปกติขาว

ณ ศาลาประชาคมฯ  -อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬา รองอธิการบดี

อ.เมือง  -ร่วมพิธีถวายสักการะ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

14 วันที� 25 เมษายน 2566 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เวลา 08.00 น. สถานที� :  ณ ศาลาประชาคมโรงละครฯ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร เครื�องแบบปกติขาว

ณ ศาลาประชาคมฯ  -อัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สด อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยอธิการบดี

อ.เมือง  -ร่วมพิธีถวายสักการะ

15 วันที� 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เวลา 17.00 น. สถานที� : สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เครื�องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

ณ สนามหน้าเมือง  -อัญเชิญพานพุ่มเงิน-ทอง ศูนย์กิจการนานาชาติ รองอธิการบดี

 -ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ศูนย์บริหารทรัพย์สิน



ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566

16 วันที� 3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เวลา 17.00 น. สถานที� : หอประชุมอําเภอท่าศาลา ส่วนบริการกลาง ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ์ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุม อ.ท่าศาลา  -พิธีถวายเครื�องราชสักการะและจุดเทียนถวาย ส่วนอาคารสถานที� ผู้ช่วยอธิการบดี

พระพรชัยมงคล

17 วันที� 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.00 น. สถานที� : สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สํานักวิชาแพทยศาสตร์ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ เครื�องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

ณ สนามหน้าเมือง  -อัญเชิญพานพุ่มเงิน-ทอง สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ รองอธิการบดี

 -ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั�วไป

สํานักวิชานิติศาสตร์

18 วันที� 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เวลา 17.00 น. สถานที� : หอประชุมอําเภอท่าศาลา ส่วนการเงินและบัญชี ดร.มงคล ธีระนานนท์ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุม อ.ท่าศาลา  - พิธีถวายเครื�องราชสักการะและพิธีจุดเทียนฯ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้ช่วยอธิการบดี

19 วันที� 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เวลา 17.00 น. สถานที� : สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สํานักวิชาการจัดการ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี เครื�องแบบปกติขาว (สวมหมวก)

ณ สนามหน้าเมือง  -อัญเชิญพานพุ่มเงิน-ทอง ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รองอธิการบดี

 -ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมฯ

อุทยานพฤกษศาสตร์



ลําดับที� วัน/เวลา กิจกรรมหลัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร การแต่งกาย

ตารางปฏิบัติหน้าที�การเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีตามปฏิทิน

ประจําปีงบประมาณ 2566

20 วันที� 12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

เวลา 17.00 น. สถานที� : หอประชุมอําเภอท่าศาลา สํานักวิชาการบัญชีและการเงิน ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ เครื�องแบบปกติขาว

ณ หอประชุม อ.ท่าศาลา  - พิธีถวายเครื�องราชสักการะและ ศูนย์บริการการศึกษา ผู้ช่วยอธิการบดี

   พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

หมายเหตุ :     เวลา สถานที� และการแต่งกายในการเข้าร่วมกิจกรรม อาจมีการเปลี�ยนแปลง ทั�งนี� ส่วนอํานวยการและสารบรรณจะประสานให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบก่อนถึงวันเข้าร่วมกิจกรรม
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