
รายช่ือเจ้าภาพเครื่องสังเวยวันเชิญองค์พระภูมิเทวารักษา 
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอุดมดรุณี 

ที ่ เครื่องสังเวยวันเชิญองค์พระภูมิเทวารักษา เจ้าภาพ หมายเหตุ 
1 พวงมาลัยดอกดาวเรือง ผอ.เรืองวิทย์ ปรากฎวงษ ์

รองประวิท  วิริยะพงษ์ 
รองพนม  อวยพร 

 

2 ขนมต้มแดง ต้มขาว อย่างละ 1 จาน ผอ.เรืองวิทย์ ปรากฎวงษ ์  
3 พวงมาลัยจะใช้สด หรือ พวงมาลัยพลาสติกแล้วแต่

เจ้าภาพ 
รองปราณี  จันทราราชัย  

4 บายศรีปากชาม ไข่ต้มเสียบยอดบายศรี 1 คู่ คุณครูนุชลี  สุนันทวนิช  
5 มะพร้าวอ่อน 2 ลูก เปิดหัวปักหลอด 1 คู่ คุณครูนุชลี  สุนันทวนิช  
6 ขนม 3 ทอง (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) หรือขนม

ฟักทองแกงบวช 1 ที่ก็ได้ 
คุณครูนุชลี  สุนันทวนิช  

7 ขนม 3 ทอง (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) คุณครูวรรณพร วิทธวัช  
8 ขนมชั้น คุณครูสมศรี เจริญศิริ  
9 ขนมมงคล 9 อย่าง คุณครูธงชัย สันติชาติ 

คุณครูพรทิพา สรวงศ์ 
คุณครูปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ 

 

10 ขนมมงคล 9 อย่าง คุณครูนัฐธาสินี เบ็ญจกุล 
คุณครูเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ 

 

11 ขนมลูกชุบ  คุณครูกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ 
 

 

12 กล้วยน้้าหว้า 2 หวี  คุณครูนุชลี สุนันทวนิช 
คุณครูสุชาดา รังษีสุทธิพร 

 

13 ปลาทับทิมนึ่ง 2 ตัว พร้อมน้้าจิ้ม  คุณครูบุษกร หมอนทอง  
14 ไม้ขีด 1 กล่อง / กระทงเย็บ 4 ใบ คล้ายกระทงขนมเข่ง คุณครูบุษกร หมอนทอง  
15 น้้าชา 2 แก้ว คุณครูบุษกร หมอนทอง  
16 ฟักทอง 2 ผล  คุณครูสุชาดา รังษีสุทธิพร  
17 ขนมเศรษฐี (ถ้วยฟู) 2 จาน ยิ่งมากยิ่งดี คุณครูเกตุสุริยงค์ คงเจริญ  
18 ขนุน 2 จาน คุณครูรสรินทร์ ล้าใย  
19 สับปะรด 2 ผล คุณครูรสรินทร์ ล้าใย  
20 แตงไทย 2 ผล คุณครูรสรินทร์ ล้าใย  
21 ดอกไม้เตรียมไว้ฉีกกลีบโดยรอบๆศาล จะเป็น (ดอก

ดาวเรือง ปนกับดอกบานไม่รู้โรย + ข้าวตอก) 
คุณครูจิราภรณ์  จิโน   

22 ไก่ตม้ 1 ตัว เป็ดต้ม 1 ตัว พร้อมน้้าจิ้ม คุณครูอาทิตยา ติวุตานนท์  
23 ก้านมะยม 9 ก้าน ส้าหรับประพรมน้้าพุทธมนต์ คุณครูอาทิตยา ติวุตานนท์  
24 ผลไม้มงคล  คุณครูฐานิตา เสมาทอง  

คุณครูประภาพร กลิ่นสีวรรค์ 
 

25 ผลไม้ 5 ชนิด 2 จาน (ผลไม้ที่เป็นมงคล) คุณครูสิรินภา  อยู่สถิตย์  
26 ข้าวสวย 2 ถ้วย  คุณครูภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า  

 



ที ่ เครื่องสังเวยวันเชิญองค์พระภูมิเทวารักษา เจ้าภาพ หมายเหตุ 
27 ใบขนุน,ใบคูณ,ใบไผ่สีสุก อย่างละ 9 ใบ (ใส่ใต้ฐานพระ

ภูมิ) 
คุณครูภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า น้ามาวันที่ 12 

ก.ค. 62 
28 หัวหมูหรือหมูช่วงพร้อมน้้าจิ้ม 1 หัว คุณครูวันเพ็ญ (ศิษย์เก่า)  
29 สุราขาว 1 ขวด พร้อมแก้ว 1 ใบ และแก้วมีน้้าเต็มอีก  

1 ใบ 
คุณครูสุดารัตน์  มีแก้ว 
 

 

30 ส้มโอ 2 ลูก (ถ้าไม่มีส้มโอใช้ส้มเขียวหวานแทน จานละ 
4 ผล) 

คุณครูสุภาวดี  โตจริง 
คุณครูเมทินี  ใจซื่อ 

 

31 น้้าสี (น้้าสีเขียว น้้าสีแดง น้้าสีเหลือง) คุณครูสุภาวดี  โตจริง 
คุณครูเมทินี  ใจซื่อ 

 

32 ไข่ต้ม 99 ฟอง  คุณครูสุดารัตน์  มีแก้ว 
คุณครูศิริวัลย์ มะโต 
คุณกุสุมา ฟองภู่ (ศิษย์เก่า) 

 

33 กุ้งนึ่ง 1 จาน คุณครูประภาพร กลิ่นสวรรค์ 
คุณครูฐานิตดา เสมาทอง 
 

 

34 ขนมหูช้าง , ขนมถั่วงา คุณครูพัทธนัทธ์ ชูเจริญ  
35 มันต้ม , เผือกต้ม อย่างละ 1 จาน คุณครูพัทธนัทธ์ ชูเจริญ  

 
หมายเหตุ 1. อุปกรณ์ เช่น จานรองขนม ผลไม้ หัวหมู ฯลฯ ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เจ้าภาพ 

     ทุกท่านค่ะ 
   2. เรียนคุณครูที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ให้น าเครื่องบวงสรวงมาด้วยตนเอง ในวันและเวลาที่บวงสรวงเลยค่ะ 
   และให้เจ้าภาพน าเครื่องบวงสรวงมาตั้งแต่เวลา 07.00 น.ไม่ควรเกิน 08.00 น. 
 
 
ถ้าครูท่านใดต้องการจะถวายของไหว้เพิ่มเติมจะซ้ ารายการเดิมก็ได้หรือจะเพิ่มเติมอย่างอื่นก็ได้ควรเป็นขนมและ
ผลไม้ไม้ที่เป็นมงคลค่ะแจ้งได้ที่ครูภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้าและครูสุดารัตน์  มีแก้วค่ะ 
 
                   ขอบพระคุณและอนุโมทนา กับทุกๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 
 


