
         
      ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

      ท่ี ๑๔๕ / ๒๕๕๘ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดให้จัดพิธีไหว้คร ู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที ่ 

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมโรงเรียน เพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช  
๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) จึงแตง่ตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
   นางนภัสสรณ์  เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ 
      นางทองกราว  เสนาขันธ์          กรรมการ 

นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี                  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ  

นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการ นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ  นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ 
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ

 นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ
 นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ
 น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 

นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ    นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ        นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ

 นางพิมพส์ุภัค บุบผา  กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ  
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ 
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ  

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ  

หน้ำท่ี  ๑. วางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และรปูแบบพิธีให้เหมาะสม 
๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒.๑ ฝ่ำยพิธีกำร และฝึกซ้อมนักเรียน 
นายพิราม ภูมิวิชิต  ประธานกรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  รองประธานกรรมการ 

นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ น.ส.รัตยา ร่างกายด ี กรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ   
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
น.ส.ปรัชญา การรกัษา กรรมการ น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ  
น.ส.สุทธิดา แซ่หลอ่  กรรมการ คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ  

นางล าพอง พูลเพิม่           กรรมการและเลขานุการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์ น ากล่าวไหว้ครูและปฏิญาณตน 
๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องที่ถือพานในการเดิน , การกราบพระ และกราบคร ู
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนทัง้หมด ให้สามารถกล่าวค าไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียง 
๔. จัดเตรียมหนงัสือ แป้งเจิม เพื่อให้ประธานเจิมหนังสือในพิธี 
๕. ก าหนดบุคคลรับผิดชอบท าหน้าที่พิธีช่วยเหลือประธานในการจุดธูปเทียน และเจมิหนงัสอื 

กำรฝึกซ้อม 
๑.ตัวแทนนักเรียนถือพำน 

ระดับทกุระดับฝึกซ้อมในวันที ่๘, ๙ , ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ คาบเรียนที่ ๘   ณ  หอประชุม 
๒.ซ้อมพิธีไหว้ครู 

รอบที่ ๑ ระดับ ม.๑,ม.๔  ฝึกซอ้ม วันจันทร์ที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘   เวลา ๐๗.๓๐ น. 
รอบที่ ๒ ระดับ ม.๒,ม.๕  ฝึกซอ้ม วันอังคารที่  ๙  มิถนุายน ๒๕๕๘   เวลา ๑๔.๒๐ น. 
รอบที่ ๓ ระดับ ม.๓,ม.๖  ฝึกซอ้ม วันพุธ ที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘   เวลา ๑๔.๒๐ น. 

๒.๒ ฝ่ำยตัดสินประกวดพำนไหว้ครู 
 นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ ประธานกรรมการ 
 นางณัฎฐ์ธยาน์  สนั่นไหว  รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 

น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. พิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้คร ู
๒. รวบรวมผลการตัดสินสง่ที่ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะท าการประกวดพาน ณ สนามโรงเรียนวันพุธที่  ๑๐   มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๘     
   ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๐๐–๑๕.๐๐  น. 
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๔. รับลงทะเบียนนกัเรียนทีจ่ะเข้าร่วมประกวดจัดพาน 
๕. น าพานที่จัดเสรจ็แล้วไปเก็บ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  เพื่อให้กรรมการตัดสิน 

๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลควำมเรียบร้อย 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ   
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายสุเนตร       ศรีใหญ่          กรรมการ     
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.กมลรัตน์  ตระกูลสถิตมั่น กรรมการ       
คณะกรรมการนกัเรียน   กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธีไหว้ครู 
๒. ดูแลโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๓. จัดหานักเรียนช่วยรับพานที่ไหว้ครูแล้วน ามาจัดวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีไทย 
นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ  ประธานกรรมการ 

   นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
น.ส.ชลิตา   บุญรกัษา กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรียมดนตรีไทยเพื่อใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้ครู 
๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพรอ้มทีจ่ะใช้แสดง 

๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 

นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
   นายก าพล จางจะ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแกป้ัญหาจนจบพิธี 
๒. บันทึกภาพน่ิง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 
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๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
นางทองกราว เสนาขันธ์         ประธานกรรมการ 
นายเล็ก    สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.มยุร ี มิ่งมงคล  กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ  
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ นักการภารโรง    กรรมการ 

นางกาญจนา ศิริมหา  กรรมการและเลขานุการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ท าความสะอาดหอประชุมโรงเรียน เวทีและตกแต่งให้สวยงาม 
๒. จัด เก้าอี ้ส าหรบัฝ่ายบรหิาร ครู- นักเรียนให้เพียงพอ 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม ้
๔. ตกแต่ง และประดับบรเิวณพิธีด้วย ผ้าชมพ-ู เขียว และต้นไม้ให้เหมาะสม 
๕. ยืมเสื่อวัดเพื่อใช้จัดสถานที่ส าหรบัให้ตัวแทนห้องประกวดพานไหว้ครู 
๖. จัดท าตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 
 

    โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
    พิธีไหว้ครู 

    ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๕๘ 
 

                          โดยประสานงานกับฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 

นางณัฎฐ์ธยาน์  สนั่นไหว  ประธานกรรมการ 
นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 

นางพิมพส์ุภัค  บุบผา   กรรมการ  นายเพชร  สาระจันทร ์ กรรมการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ  

น.ส.มลิวรรณ   ไชยรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ร่วมกับฝ่ายฝกึซ้อมด าเนินการซ้อมใหญก่่อนวันท าพิธี 

๒. ทบทวนข้ันตอน และนัดหมายนักเรียนทกุรอบก่อนเข้าสูพ่ิธีจริง 
๓. จัดท าค ากล่าวให้โอวาทของประธาน 

๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ท าแบบประเมินผล 
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนกัเรยีน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 
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๒.๙ ก ำหนดครูขึ้นร่วมพิธีดังน้ี 

รอบท่ี๑   - ฝ่ำยบริหำร 
( ๐๘.๑๐ - ๐๙.๒๐ น.)   - ครูท่ีปรึกษำ ม.๑ และ ม.๔  

ระดับ ม. ๑ 
ม.๑/๑ น.ส.พนิดา   ยอดรัก   น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์  
ม.๑/๒ นายสุมังครัตน์  โคตรมณ ี  น.ส.ภัทรนุช  ค าดี 
ม.๑/๓ น.ส.รัตยา   ร่างกายด ี  นางล าพอง  พูลเพิม่ 
ม.๑/๔ น.ส.ปรัชญา การรกัษา  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ 
ม.๑/๕ น.ส.วณิชชา  เอนกวิชวิทยา  น.ส.วันนภา  สายพิมพิน 
ม.๑/๖ น.ส.มีนา   โอษฐ์งาม  น.ส.ลักษณา     อังกาบส ี
ม.๑/๗ นายสุชาติ   รัตนเมธากรู  นางพัชรี  ระมาตร ์
ม.๑/๘ นางพิมพส์ุภัค  บุบผา   นางวราภรณ์     สัตยมาภากร 
ม.๑/๙ น.ส.เสาลักษณ์  สันติธรรมเมธี  นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์
ม.๑/๑๐ น.ส.อินทิรา  จั่นโต   นายเศรษฐ์โสรช  ช่ืนอารมย ์
ม.๑/๑๑ น.ส.ชลิตา  บุญรกัษา  น.ส.ศิราภร  นาบุญ 

ระดับ ม. ๔ 
ม.๔/๑  น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์  น.ส.ปทุม  โสภาคนี 
ม.๔/๒  น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา   น.ส.อรวรรยา  ภาคค า 
ม.๔/๓  น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา  น.ส.ศิรพิร  โกมารกุล 
ม.๔/๔  นางนลินพร  สมสมัย   นายศุภกิจ  หนองหัวลิง 
ม.๔/๕  นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล  นายสุวิท  ปิ่นอมร 
ม.๔/๖  นางทัศนีย์  วงค์เขียว  น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
ม.๔/๗  น.ส.สุกัญญา  มหาฤทธ์ิ  น.ส.มวารี  ใจชูพันธ์ 
ม.๔/๘  น.ส.วิไลรักษ์    กระลาม   นางพจมาน  ชีววัฒนา 
ม.๔/๙  นางธัญญา   สติภา   นางสุภาภรณ์       ภู่ระหงษ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      -๖- 
 
รอบท่ี๒    - ฝ่ำยบริหำร 
( ๐๙.๒๐ - ๑๑.๐๐ น.)   - ครูท่ีปรึกษำ ม.๒ และ ม.๕  

 
ระดับ ม. ๒ 
ม.๒/๑     น.ส.วราลี   สินธุวา   Mr.Eduardo     A. Domingo 
ม.๒/๒     น.ส.พรสุดา  มินส าโรง  น.ส.มณทพิย์  เจริญรอด 
ม.๒/๓     น.ส.ภานุมาศ  ชาติทองแดง  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์ 
ม.๒/๔     นางชนิสรางค์  ปรากฏช่ือ  น.ส.อรวรรยา  ภาคค า 
ม.๒/๕     น.ส.สุทธิดา  แซ่หลอ่   นางพรพรรณ  ยวดย่ิง 
ม.๒/๖     นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์  นางกาญจนา  ศิริมหา 
ม.๒/๗     นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ  น.ส.อรสา  ชาติรัมย์ 
ม.๒/๘     น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย   น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน 
ม.๒/๙     นายวุฒิพงศ์  แสนรังค์   นายอตุสาห์  สังขรัตน์ 
ม.๒/๑๐     น.ส.จิตรลดา  อินทรขุนทศ  นางทิพย์จันทร์  หงษา 
ม.๒/๑๑     น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์   นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ์ 
 
ระดับ ม. ๕ 
 
ม.๕/๑  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   นายเล็ก  สินวิชัย 
ม.๕/๒  น.ส.จารุวรรณ  จันทะราม  นายสุเนตร  ศรีใหญ ่
ม.๕/๓  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   นายปุ้ย   คงอุไร 
ม.๕/๔  นายอภิวัฒน์  บุญอ่อน   น.ส.เสาวนีย์  จิระสุทธ์ิตระกูล 
ม.๕/๕  ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์
ม.๕/๖  น.ส.เกวลี  บุญบา   นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศร ี
ม.๕/๗  นายธรัตน์  บัลลังค์โพธ์ิ  น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ 
ม.๕/๘  น.ส.กมลรัตน์  ตระกลูสถิตมั่น  นายปวิตร  สมนึก 
ม.๕/๙  นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงศ์  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗- 
 
รอบท่ี ๓   - ฝ่ำยบริหำร 
(๑๒.๔๐ - ๑๔.๒๐ น.)  - ประจ ำชั้น ม.๓ และ ม.๖  

 

ระดับ ม. ๓ 
ม.๓/๑     น.ส.เยาวรัตนา   พรรษา   Mrs.Theresa  Zapanta Madlambayan 
ม.๓/๒     น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ 
ม.๓/๓     นายภาคภูมิ  แก้วเย็น   นางแสนสุข  ค าแก้ว 
ม.๓/๔     นายสมพร  โพธ์ิศรี   นางจุฑามาศ  วานิชชัง 
ม.๓/๕     น.ส.กวินวัณณ์  กาฬดิษฐ์  น.ส.พรรนิภา  สีลาโส 
ม.๓/๖     น.ส.กลุยา  บูรพางกูร  นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย ์
ม.๓/๗     น.ส.อญัชลี  เขมะประภา  นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย ์
ม.๓/๘     นายเพชร  สาระจันทร ์  นายณรงค์    หนูนาร ี
ม.๓/๙     นางวราภรณ์   แก้วเชาว์รัมย์  Miss Liang  Xin 
ม.๓/๑๐     นายไพโรจน์  อินต๊ะภา  นางธนภร   เนตรสว่าง 
ม.๓/๑๑     ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา 
 
 

ระดับ ม. ๖ 
ม.๖/๑  น.ส.ศศิธร    เมืองมูล   นางกาญจนา    สินวิชัย 
ม.๖/๒  น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์  นายพิราม    ภูมิวิชิต 
ม.๖/๓  นายมนตรี    สุขสวัสดิ ์  นางณัฎฐ์ธยาน์   สนั่นไหว 
ม.๖/๔  นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย  นางอุษณีษ์    อ่อนลมลู 
ม.๖/๕  นายสาธิต    แก้วศรีทัศน์  นายทินกร    พานจันทร ์
ม.๖/๖  น.ส.อุษา    นะแน่งน้อย  นางโสภา    พงศ์เทพปูถัมภ์ 
ม.๖/๗  น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์   น.ส.มยรุี    มิ่งมงคล 
ม.๖/๘  น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์   นายสมุฎฎ์ิ    ภาษาดี 
ม.๖/๙  นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์   Mr.Oscar    Jr. Maruquez 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่  ๒๘   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

สั่ง ณ วันที่     ๒๘   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 (นางวรรณี บุญประเสริฐ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 



ก ำหนดกำรพธิีไหว้คร ู
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ปีกำรศกึษำ ๒๕๕๘ 

๑๑  มิถุนำยน  ๒๕๕๘  ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รอบท่ี๑  ม.๑ และ ม.๔ 
เวลำ     ก ำหนดกำร นางณัฎฐ์ธยาน์   สนั่นไหว พิธีกร 
๐๘.๑๐ น   - ครู นักเรียนรอบท่ี ๑ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๐๘.๓๐ น.   - ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่ำวน ำสวดมนต์ (นำยสุชำติ   รัตนเมธำกรู) 

- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู และปฏิญำณ  
- ตัวแทนห้องน ำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู 
- ประธำนเจิมหนังสือ / นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณท่ีสำม” 
- ประธำนให้โอวำท 

๐๙.๒๐ น.   - จบพิธี 
รอบท่ี๒  ม.๒ และ ม.๕ 
เวลำ     ก ำหนดกำร น.ส.มลิวรรณ    ไชยรักษ์  พิธีกร 
๐๙.๒๐ น   - ครู นักเรียนรอบท่ี ๒ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๐๙.๓๐ น   - ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่ำวน ำสวดมนต์ (นำยเล็ก  สินวิชัย) 

- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู และปฏิญำณตน 
- ตัวแทนห้องน ำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู 
- ประธำนเจิมหนังสือ / นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณท่ีสำม” 
- ประธำนให้โอวำท 

๑๑.๐๐ น.   - จบพิธี 
รอบท่ี๓  ม.๓ และ ม.๖ 
เวลำ     ก ำหนดกำร นายเพิ่มศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ พิธีกร 
๑๒.๔๐ น   - ครู นักเรียนรอบท่ี ๓ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๑๓.๐๐ น.   - ประธำนจุดธูป - เทียน บูชำพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่ำวน ำสวดมนต์ (นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ) 

- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู และปฏิญำณ  
- ตัวแทนห้องน ำพำนดอกไม้ , ธูป – เทียน ขึ้นไหว้ครู 
- ประธำนเจิมหนังสือ / นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณท่ีสำม” 
- ประธำนให้โอวำท 

๑๔.๒๐ น.   - จบพิธี 
กำรแต่งกำย 

นักเรียน  :  ชุดนักเรียน 
ครู    :  ชุดข้ำรำชกำร 


