คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๑๔๕ / ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
************************************
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กาหนดให้จัดพิธีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช
๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
นางวรรณี
บุญประเสริฐ
ประธานกรรมการ
นางนภัสสรณ์
เกียรติอภิพงษ์
กรรมการ
นางทองกราว
เสนาขันธ์
กรรมการ
นางสุนิดา
เดชะทัตตานนท์
กรรมการ
นายอดุลย์
ศิริเวช
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ให้คาแนะนาดูแล ประสานงาน อานวยความสะดวกให้การดาเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นายอดุลย์
ศิริเวช
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง
กรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
กรรมการ
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
นางธนภร
เนตรสว่าง
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นายปุ้ย
คงอุไร
กรรมการ
นางพัชรี
ระมาตร์
กรรมการ
นายสุเนตร ศรีใหญ่
กรรมการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
กรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.มวารี
ใจชูพันธ์
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการ

-๒นางอุษณีษ์

อึ้งวิฑูรสถิตย์

กรรมการและเลขานุการ

น.ส.อรวรรยา ภาคคา
กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผน กาหนดวิธีการดาเนินงาน และรูปแบบพิธีให้เหมาะสม
๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑ ฝ่ำยพิธีกำร และฝึกซ้อมนักเรียน
นางลาพอง
พูลเพิม่
ประธานกรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
รองประธานกรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการ
นางสุมิตรา
สุวรรณธาดา กรรมการ
น.ส.วันนภา สายพิมพิน
กรรมการ
น.ส.อัญชลี
เขมะประภา กรรมการ
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
นายอนุชา
คาแดง
กรรมการ
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย
กรรมการ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร กรรมการ
น.ส.วันนภา สายพิมพิน
กรรมการ
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนนาสวดมนต์ นากล่าวไหว้ครูและปฏิญาณตน
๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องที่ถือพานในการเดิน , การกราบพระ และกราบครู
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนทัง้ หมด ให้สามารถกล่าวคาไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียง
๔. จัดเตรียมหนังสือ แป้งเจิม เพื่อให้ประธานเจิมหนังสือในพิธี
๕. กาหนดบุคคลรับผิดชอบทาหน้าที่พิธีช่วยเหลือประธานในการจุดธูปเทียน และเจิมหนังสือ
กำรฝึกซ้อม
๑.ตัวแทนนักเรียนถือพำน
ระดับทุกระดับฝึกซ้อมในวันที่ ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ คาบเรียนที่ ๘ ณ ห้อง หอประชุม
๒.ซ้อมพิธีไหว้ครู
รอบที่ ๑ ระดับ ม.๑,ม.๖ ฝึกซ้อม วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๒๐ น.
รอบที่ ๒ ระดับ ม.๒,ม.๕ ฝึกซ้อม วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๒๐ น.
รอบที่ ๓ ระดับ ม.๓,ม.๔ ฝึกซ้อม วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔:๒๐ น.

-๓๒.๒ ฝ่ำยประกวดพำนไหว้ครู
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
รองประธานกรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
น.ส.นงพร
จู่พิชญ์
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการ
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
น.ส.ลักษณา อังกาบสี
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. พิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้ครู
๒. รวบรวมผลการตัดสินส่งที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทาการประกวดพาน ณ สนามโรงเรียนวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐–๑๕.๐๐ น.
๔. รับลงทะเบียนนักเรียนทีจ่ ะเข้าร่วมประกวดจัดพาน
๕. นาพานที่จัดเสร็จแล้วไปเก็บ ณ ห้อง ๔๑๒ เพื่อให้กรรมการตัดสิน
๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมเรียบร้อย
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ประธานกรรมการ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
รองประธานกรรมการ
นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง
กรรมการ
คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
นางอุษณีษ์
อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการและเลขานุการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดูแลจัดระเบียบให้นกั เรียนนั่งบนหอประชุมโรงเรียนด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม
๒. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธีไหว้ครู
๓. ดูแลจัดระบบการขึ้น-ลงหอประชุมโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. จัดหานักเรียนช่วยรับพานที่ไหว้ครูแล้วนามาจัดวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย
๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีไทย
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์ กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรียมดนตรีไทยเพื่อใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้ครู
๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพร้อมทีจ่ ะใช้แสดง

-๔๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ
นายสมยศ
แม้นสงวน
ประธานกรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
รองประธานกรรมการ
นายธรัตน์
บัลลังค์โพธิ์
กรรมการ
นายสิทธิชัย
มาโนชกุล
กรรมการ
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแก้ปัญหาจนจบพิธี
๒. บันทึกภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม
๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
นางทองกราว เสนาขันธ์
ประธานกรรมการ
นายเล็ก
สินวิชัย
รองประธานกรรมการ
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
กรรมการ
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
กรรมการ
น.ส.นงพร
จู่พิชญ์
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นางกาญจนา ศิริมหา
กรรมการและเลขานุการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ทาความสะอาดหอประชุมโรงเรียน เวทีและตกแต่งให้สวยงาม
๒. จัด เก้าอี้ สาหรับฝ่ายบริหาร ครู- นักเรียนให้เพียงพอ
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้
๔. ตกแต่ง และประดับบริเวณพิธีด้วย ผ้าชมพู- เขียว และต้นไม้ให้เหมาะสม
๕. ยืมเสื่อวัดเพื่อใช้จัดสถานที่สาหรับให้ตัวแทนห้องประกวดพานไหว้ครู
๖. จัดทาและตัดตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
พิธีไหว้ครู
๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖
โดยประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนศึกษา

-๓๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
ประธานกรรมการ
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นางพิมพ์สุภัค บุบผา
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นักเรียนชมรมพิธีกร
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ร่วมกับฝ่ายฝึกซ้อมดาเนินการซ้อมใหญ่ก่อนวันทาพิธี
๒. ทบทวนขั้นตอน และนัดหมายนักเรียนทุกรอบก่อนเข้าสูพ่ ิธีจริง
๓. จัดทาคากล่าวให้โอวาทของประธาน
๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมาการ
กรรมการ
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ทาแบบประเมินผล
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร
๒.๙ กำหนดครูขึ้นร่วมพิธีดังนี้
รอบที่๑
-ฝ่ำยบริหำร
( ๐๘.๑๐ - ๐๙.๒๐ น.)
-ประจำชั้น ม.๑ และ ม.๖ ห้องละ ๒ คน ครูที่ไม่ประจำชัน้
สอนในระดับชั้นม.๑ และม.๖ให้ขึ้นร่วมรับไหว้ตำมคำสั่ง
ระดับ ม. ๑
ม.๑/๑
นางลาพอง
พูลเพิ่ม
Rosemarie B.Pacorsa
ม.๑/๒
น.ส.วิไลรักษ์ กระลาม
น.ส.ลักษณา อังกาบสี
ม.๑/๓
น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี
นางพัชรี
ระมาตร์
ม.๑/๔
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กุล
นางพิมพ์สุภัค บุบผา
ม.๑/๕
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
น.ส.ภัทรนุช
คาดี
ม.๑/๖
น.ส.เกวลี
บุญบา
น.ส.พรพิศ
รัตนะไพจิตต์
ม.๑/๗
น.ส.อรสา
ชาติรัมย์
นายสุวิท
ปิ่นอมร
ม.๑/๘
น.ส.มีนา
โอษฐงาม
นางพจมาน
ชีววัฒนา
ม.๑/๙
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
นายเพิ่มศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ม.๑/๑๐
นางปภาดา
พชรพงศ์สุข
นายอุตสาห์
สังขรัตน์
ม.๑/๑๑
นางบุญเยี่ยม พิทักศ์วงษ์
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร

-๔ระดับ ม. ๖
ม.๖/๑ น.ส.ภัทรนันท์
ม.๖/๒ นายปุ้ย
ม.๖/๓ น.ส.วราลี
ม.๖/๔ นายทินกร
ม.๖/๕ นางอุษณีษ์
ม.๖/๖ นายสาธิต
ม.๖/๗ น.ส.นงพร
ม.๖/๘ น.ส.จิรา
ม.๖/๙ น.ส.สารฤทธิ์

แดนวงศ์
คงอุไร
สินธุวา
พานจันทร์
อึ้งวิฑูรสถิตย์
แก้วศรีทัศน์
จู่พิชญ์
จั่นเล็ก
โพธิราช

นางกาญจนา สินวิชัย
น.ส.อุษา
นะแน่งน้อย
นางนลินพร
สมสมัย
นางณัฎฐ์ธยาน์ สนั่นไหว
น.ส.พันทิพา
หิงสุวรรณ
นายพิราม
ภูมิวิชิต
นายประมวล เนตรสว่าง
Oscar M.Malicad Jr

รอบที่๒
- ฝ่ำยบริหำร
( ๐๙.๒๐ - ๑๑.๐๐ น.)
-ประจำชั้น ม.๒ และ ม.๕ ห้องละ ๒ คน ครูที่ไม่ประจำชัน้ ที่
สอนในระดับชั้นม.๒ และม.๕ให้ขึ้นร่วมรับไหว้ตำมคำสั่ง
ระดับ ม. ๒
ม.๒/๑ น.ส.อนุศรา
บุญหลิม
ม.๒/๒ น.ส.สุกัญญา
มหาฤทธิ์
ม.๒/๓ นายอนุชา
คาแดง
ม.๒/๔ นางชนิสรางค์ ปรากฏชื่อ
ม.๒/๕ นางทัศนีย์
วงค์เขียว
ม.๒/๖ น.ส.อรวรรยา ภาคคา
ม.๒/๗ น.ส.วนิชชา
อเนกวิชวิทยา
ม.๒/๘ นางทิพย์จันทร์ หงษา
ม.๒/๙ น.ส.ภานุมาศ
ชาติทองแดง
ม.๒/๑๐ นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
ม.๒/๑๑ น.ส.จารุวรรณ จันทะราม

Irene A.Acnaban
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน
นางแสนสุข คาแก้ว
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง
น.ส.วันนภา สายพิมพิน
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง
นายอุสาห์
เพชรประพันธ์
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์
น.ส.สุกัญญา ชาซิโย
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์

-๖ระดับ ม. ๕
ม.๕/๑ นายเล็ก
ม.๕/๒ น.ส.พรรนิภา
ม.๕/๓ น.ส.พิชชาพร
ม.๕/๔ นายอภิวัฒน์
ม.๕/๕ นายเศรษฐ์โสรช
ม.๕/๖ น.ส.มวารี
ม.๕/๗ น.ส.รุ่งตะวัน
ม.๕/๘ น.ส.ภาชินี
ม.๕/๙ นางเกษรา
รอบที่๓

สินวิชัย
สีลาโส
บุญยืน
บุญอ่อน
ชื่นอารมณ์
ใจชูพันธ์
ทาโสต
รัตนศรีปัญญะ
ก้องศักดิ์ศรี

นายธนพร
น.ส.อรณัท
นายสุเนตร
น.ส.เสาวนีย์
น.ส.พอพิศ
น.ส.นิภาพรรณ
นายธรรัตน์
นายปวิตร
Siwei Tan

นิกาญกูล
รัตนอาภา
ศรีใหญ่
จิรสุทธิ์ตระกูล
แก้วคูณ
อดุลย์กิตติชัย
บัลลังค์โพธิ์
สมนึก

-ฝ่ำยบริหำร
(๑๒.๔๐ - ๑๔.๒๐ น.) -ประจำชั้น ม.๓ และ ม.๔ ห้องละ ๒ คน ครูที่ไม่ประจำชัน้
สอนในระดับชั้น ม.๓ และ ม.๔ ให้ขึ้นร่วมรับไหว้ตำมคำสั่ง

ระดับ ม. ๓
ม.๓/๑ นางสุภาภรณ์
ภู่ระหงษ์
ม.๓/๒ ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์
ม.๓/๓ น.ส.บรรจง
นาคสุวรรณ์
ม.๓/๔ นายสมพร
โพธิ์ศรี
ม.๓/๕ นายจักกฤษณ์
ชัยปราโมทย์
ม.๓/๖ นายเพชร
สาระจันทร์
ม.๓/๗ นายนิพล
ตองอ่อน
ม.๓/๘ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์คาจันทร์
ม.๓/๙ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา
ม.๓/๑๐ น.ส.พรสุดา
มินสาโรง
ม.๓/๑๑ นายอภิชาติ
จุ่นหัวโทน

น.ส.อรอนงค์
จิระกุล
นายอาทิตย์
โสตถิรัตนพันธ์
นางวราภรณ์
แก้วเชาว์รัมย์
นายณรงค์
หนูนารี
นางสุมิตรา
สุวรรณธาดา
นางธนภร
เนตรสว่าง
น.ส.ปทุม
โศภาคที
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
นางกุณฑลี
เจษฎาวัลย์
น.ส.อัญชลี
เขมะประภา
นางจุฑามาศ
วานิชชัง

-๗ระดับ ม. ๔
ม.๔/๑ น.ส.ฌัชชา
ม.๔/๒ นางปุญยนุช
ม.๔/๓ น.ส.วชิราภรณ์
ม.๔/๔ น.ส.ชลิตา
ม.๔/๕ นายสิทธิชัย
ม.๔/๖ น.ส.ศิราภร
ม.๔/๗ น.ส.สุดาพร
ม.๔/๘ น.ส.ภรณ์กมนส์
ม.๔/๙ น.ส.นิติกา

ปัญญาเมา
เอกศิริ
สันตวงษ์
บุญรักษา
มาโนชกุล
นาบุญ
รางทอง
ดวงสุวรรณ์
แสงสวัสดิ์

นายนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย
น.ส.ศิรพิ ร
โกมารกุล
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข
นายโกวิทย์ บุญทวี
นางกาญจนา ศิริมหา
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์
นายมนตรี
สุขสวัสดิ์
น.ส.มยุรี
มิ่งมงคล
น.ส.อาภรณ์ ผาลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางวรรณี
บุญประเสริฐ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดกำรพิธีไหว้ครู
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖
๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๖ ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รอบที่๑
ม.๑ และ ม.๖
เวลำ
กำหนดกำร
๐๘.๑๐ น
- ครู นักเรียนรอบที่ ๑ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน
๐๘.๓๐ น.
- ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย
- ตัวแทนครูกล่ำวนำสวดมนต์ (นายสาธิต แก้วศรีทัศน์)
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวคำไหว้ครู และปฏิญำณ
- ตัวแทนห้องนำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู
- ประธำนเจิมหนังสือ และให้โอวำท
๐๙.๒๐ น.
- จบพิธี
รอบที่๒
ม.๒ และ ม.๕
เวลำ
กำหนดกำร
๐๙.๒๐ น
- ครู นักเรียนรอบที่ ๒ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน
๐๙.๓๐ น
- ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย
- ตัวแทนครูกล่ำวนำสวดมนต์ (นายเล็ก สินวิชัย)
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวคำไหว้ครู และปฏิญำณ
- ตัวแทนห้องนำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู
- ประธำนเจิมหนังสือ และให้โอวำท
๑๑.๐๐ น.
- จบพิธี
รอบที่๓
ม.๓ และ ม.๔
เวลำ
กำหนดกำร
๑๒.๔๐ น
- ครู นักเรียนรอบที่ ๓ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน
๑๓.๐๐ น.
- ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย
- ตัวแทนครูกล่ำวนำสวดมนต์ (นายอาทิตย์ โสตถิรัตนพันธ์)
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวคำไหว้ครู และปฏิญำณ
- ตัวแทนห้องนำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู
- ประธำนเจิมหนังสือ และให้โอวำท
๑๔.๒๐ น.
- จบพิธี
กำรแต่งกำย
นักเรียน
:
ชุดนักเรียน
ครู
:
ใส่ชุดสูทโรงเรียน

