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๑๒  สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 
ขอเชญิรว่มงาน เฉลิมพระเกียรต ิสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ    

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๕  พรรษา 

วันเสารท่ี์ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๘.๐๐ น.  
  ณ  วัดจันทาราม  อ.บ้านโปง่  จ.ราชบุร ี 

  ก าหนดการ  
เวลา ๘.๐๐ น. พิธถีวายเครือ่งราชสักการะวางพานพุ่มดอกมะลิ  
พิธถีวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธถีวายพระพรชยัมงคล 
***จึงขอใหท้กุทา่นเขา้ร่วมงานตามวันเวลาสถานทีดั่งกล่าวโดยพรอ้มเพรยีงกนั*** 
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                                     ทต.กระจบัสบืสานประเพณแีหเ่ทยีนพรรษาประจ าป ี๒๕๖๐  
          นางสาวเฟือ่งลดา  กลุธอทุยั  นายกเทศมนตรตี าบลกระจบั พรอ้มดว้ยสมาชกิสภาเทศบาล หวัหนา้สว่นราชการ ผูน้ าชมุชน
และประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลกระจับ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐            
ณ วัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุร ี   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและคณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา อีกทั้งเป็นการสืบทอด
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก  
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โครงการแห่เทียนพรรษาประจ าปี ๒๕๖๐ 



กระจบัพรอ้มใจถวายความจงรกัภกัด ี  
             เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นางสาวเฟื่องลดา กุลธ
อุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระ
เกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

      โครงการวันส าคญัของชาต ิ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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            เทศบาลต าบลกระจบัอบทนุการศกึษาชว่ยเดก็นกัเรยีนยากไร ้
                            เนือ่งในวนัส าคญัของชาต ิ 
นักเรียนคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนของเทศบาล เป็นผู้มอบ ในโครงการวันส าคัญของชาติ 

เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงจอดรถเทศบาลต าบลกระจับ โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร๕) 
และโรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) จ านวน ๘๕ คน เข้ารับมอบทุนการศึกษารายได้
จากการจัดกิจกรรมบึงกระจับมาราธอน๖๐ เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ โดยมีนางสาวเฟื่องลดา           
กุลธอุทัย     นายกเทศมนตรีต าบลกระจับพร้อมด้วยคระผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเป็น
ผู้รับมอบ ในโครงการวันส าคัญของชาติ เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงจอดรถเทศบาลต าบลกระจับ  

มอบทุนการศึกษาเด็กยากไรใ้นวันส าคญัของชาติ 
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เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นางสาวเฟื่องลดา    
กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมดว้ยคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลต าบลกระจบั 
ลงพื้นที่เยี่ยมเยยีนผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล มอบของใช้
อุปโภคบรโิภค และพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาล 
ที่ ๑๐ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการสู้ชีวิตแกผู่้ป่วย  

เย่ียมเยียนผู้ปว่ยเพ่ือสรา้งขวัญและก าลังใจ 
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       เทศบาลต าบลกระจับน าโดย เฟื่องลดา กลุธอุทัย นายกเทศมนตรตี าบลกระจับ  
ร่วมท ากจิกรรมจิตอาสาพัฒนาคคูลองสาธารณะ  บริเวณ ขา้งอู่วงษ์ลือชัย              
และท าความสะอาดศาสนสถานวัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ถวายแด่ในหลวง
รัชกาลท  ี่ ๑๐ เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ  
บดินเทพยวรางกูร เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 

พัฒนาคคูลองสาธารณะ และศาสนสถาน  
ถวายเปน็พระราชกุศลแด่ในหลวง เน่ืองในวันส าคญัของชาติ 



   

                           โครงการแกไ้ขความเดอืดรอ้นดา้นอาชพี 
เทศบาลต าบลกระจับ น าโดย นางสาวเฟื่องลดา กุลธอุทัย นายกเทศมนตรีต าบล
กระจับ ร่วมมือกับส านักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนด้านอาชีพ ประดิษฐ์พวงมาลัยมะกรูดใบเตยหอม พวงหรีด และการจัด
ดอกไม้ในวาระต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ มีนายภานุวัฒน์  เพ็งแป้น   แรงงาน
จังหวัดราชบุรี   ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่  ๒๑ และวนัที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   
ณ ห้องประชุมชั้น ๓  ส านักงานเทศบาลต าบลกระจับ  

 

เดนิหนา้รบัฟงัปญัหาประชาชน 
นางสาวเฟื่องลดา กุลอุทัย นายกเทศมนตรีต าบลกระจับ พร้อมหัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาล ลงพื้นประชุมประชาคม 

รับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๑๒  ชุมชน  ระหว่างวันที่  ๓ - ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๐           
ตามโครงการทบทวนแผนชุมชนเทศบาลต าบลกระจับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐           
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