
                                                                      
                                            ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                                                  ท่ี  ๐๖๗ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
…………………………………………………………………………..……. 

                         ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตก าหนดพิธีมอบประกาศนียบัตร  และปัจฉิมนเิทศให้แก่นกัเรียน  
ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปทีี่  ๓  และ ๖  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ในวันพฤหัสบดทีี่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
ณ  หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อให้พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และบรรลุวัตถุประสงค์   โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๒๗  (๑) แห่งพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครู   และ
บุคลากรทางการศึกษา   พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังนี ้
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางวรรณี  บุญประเสริฐ  ประธานกรรมการ 
นางทองกราว  เสนาขันธ์  กรรมการ    
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ให้ค าปรกึษา แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยและบังเกิดผลดี 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร 
   นางปานทิพย ์  สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นายพิราม  ภูมิวิชิต   รองประธานกรรมการ  
นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ นางธนภร เนตรสว่าง กรรมการ  
นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นางชนิสรางค์ ปรากฏช่ือ กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการ  
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.เกวล ี บุญบา  กรรมการ 
นายสุเนตร        ศรีใหญ่          กรรมการ    น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ  
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์     แดนวงศ์          กรรมการ  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.อินทิรา จั่นโต  กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ ครูท่ีปรึกษำ ม.๓ ม. ๖  ทุกท่ำน  กรรมกำร 
   นางพรพรรณ ยวดย่ิง  กรรมการและเลขานุการ   

 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที่   ๑. วางแผน และประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๒.  เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร 

๓. ฝ่ำยจัดท ำประกำศนียบัตรและมอบประกำศนียบัตร  
 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  ประธานกรรมการ 
 นางโสภา พงศ์เทพปูถัมภ์  รองประธานกรรมการ   

น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  กรรมการ นางพัชร ี ระมาตร ์ กรรมการ  
น.ส.วราล ี สินธุวา  กรรมการ น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์ค าจันทร ์ กรรมการ        
น.ส.เยาวรัตนา พรรษา  กรรมการ น.ส.อนุศรา บุญหลิม  กรรมการ  
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการ น.ส.พรสุดา มินส าโรง กรรมการ  

 น.ส.ศิริพร โกมารกุล      กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำท่ี   ๑. จัดท าประกาศนียบัตรส าหรบันักเรียนทีจ่บการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
            ๒. เตรียมการและด าเนินการในพิธี แจกประกาศนียบัตร 

 ๓. จัดเตรียมผู้สง่ประกาศนียบัตร 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนนักเรียนวันท่ีเข้ำรับประกำศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  ๓ 
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา ประธานกรรมการ 
น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ 

ม.๓/๑ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา - 
ม.๓/๒ น.ส.อนุศรา บุญหลิม น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ 
ม.๓/๓ นายภาคภูมิ แก้วเย็น น.ส.สุภิดา   โลเกษ 
ม.๓/๔ นายสมพร โพธ์ิศร ี นางจุฑามาศ วานิชชัง 
ม.๓/๕ น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ น.ส.พรรนิภา สลีาโส 
ม.๓/๖ น.ส.กลุยา บูรพางกรู นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
ม.๓/๗ น.ส.อญัชลี เขมะประภา นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์
ม.๓/๘ นายเพชร สาระจันทร ์ นายณรงค์   หนูนารี 
ม.๓/๙ นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์ - 
ม.๓/๑๐ นายไพโรจน์ อินต๊ะภา นางธนภร  เนตรสว่าง 
ม.๓/๑๑ ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 
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๕.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้ำรับประกำศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ 
นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์  ประธานกรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ รองประธานกรรมการ 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร   เมืองมลู - 
ม.๖/๒ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต 
ม.๖/๓ นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ - 
ม.๖/๔ นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย 
ม.๖/๕ นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ นายทินกร   พานจันทร ์
ม.๖/๖ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ 
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 - 

 

หน้ำท่ี    ๑. รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้ารบัประกาศนียบัตร   ณ   หอประชุมโรงเรียน 
            ๒.ประสานงานและแจ้งรายช่ือนักเรียนลงทะเบียนเข้ารับประกาศนียบัตร ใหฝ้่าย 
               จัดประกาศนียบัตร และฝ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องทราบภายในเวลาทีก่ าหนด  
  ๓. อ่านรายช่ือนักเรียนที่เข้ารบัประกาศนียบัตร 

๖.คณะกรรมกำรฝ่ำยปัจฉิมนิเทศ     
นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต           รองประธานกรรมการ 
นางพรพรรณ ยวดย่ิง  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายไพโรจน ์ อินต๊ะภา กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา ภาคค า  กรรมการ ครูท่ีปรึกษำ ม.๓ ม. ๖  ทุกท่ำน  กรรมกำร  

น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี     ๑. วางแผน ประสานงาน ด าเนินงาน ให้พิธีปจัฉิมนิเทศ เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 
             ๒. ประสานงานกบัคณะครู  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
             ๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนครูและนกัเรียน ม.๖ กล่าวความรู้สกึ 
             ๔. จัดหาเตรียมอปุกรณ์ที่ใช้ด าเนินกิจกรรม 
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๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร 

น.ส.มลิวรรณ ไชยรักษ์  ประธานกรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 
ระดับม.๓ 

ม.๓/๑ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา - 
ม.๓/๒ น.ส.อนุศรา บุญหลิม น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ 
ม.๓/๓ นายภาคภูมิ แก้วเย็น น.ส.สุภิดา   โลเกษ 
ม.๓/๔ นายสมพร โพธ์ิศร ี นางจุฑามาศ วานิชชัง 
ม.๓/๕ น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ น.ส.พรรนิภา สลีาโส 
ม.๓/๖ น.ส.กลุยา บูรพางกรู นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
ม.๓/๗ น.ส.อญัชลี เขมะประภา นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์
ม.๓/๘ นายเพชร สาระจันทร ์ นายณรงค์   หนูนารี 
ม.๓/๙ นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์ - 
ม.๓/๑๐ นายไพโรจน์ อินต๊ะภา นางธนภร  เนตรสว่าง 
ม.๓/๑๑ ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

ระดับ ม.๖ 
ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร   เมืองมลู - 
ม.๖/๒ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต 
ม.๖/๓ นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ - 
ม.๖/๔ นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย 
ม.๖/๕ นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ นายทินกร   พานจันทร ์
ม.๖/๖ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ 
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 - 

 นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี     ๑. ด าเนินรายการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน โดยประสานงานกบัทุกฝ่าย 
             ๒. จัดเตรียมค ากล่าวรายงานและค ากล่าวให้โอวาท มอบใหป้ระธานในพิธี ฯ  
             ๓. ครูที่ปรกึษาแต่ละห้องอ่านรายช่ือนักเรียนผู้ได้รับประกาศนียบัตร 
             ๔. เชิญชวนคณะครูให้ไปร่วมพิธี 
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             ๕. ก าหนดผูส้่งเทียนชนวน 
    ๖. จัดเตรียมเพลงทีจ่ะใช้ในพิธี 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมกำรรับ 
ระดับ ม.๓  นายไพโรจน์   อินต๊ะภา ประธานกรรมการ 
    น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ  

ม.๓/๑ น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา - 
ม.๓/๒ น.ส.อนุศรา บุญหลิม น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์ 
ม.๓/๓ นายภาคภูมิ แก้วเย็น น.ส.สุภิดา   โลเกษ 
ม.๓/๔ นายสมพร โพธ์ิศร ี นางจุฑามาศ วานิชชัง 
ม.๓/๕ น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ น.ส.พรรนิภา สลีาโส 
ม.๓/๖ น.ส.กลุยา บูรพางกรู นางกุณฑลี เจษฎาวัลย ์
ม.๓/๗ น.ส.อญัชลี เขมะประภา นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์
ม.๓/๘ นายเพชร สาระจันทร ์ นายณรงค์   หนูนารี 
ม.๓/๙ นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย์ - 
ม.๓/๑๐ นายไพโรจน์ อินต๊ะภา นางธนภร  เนตรสว่าง 
ม.๓/๑๑ ว่าที่ร้อยตรหีญงิกิ่งกมล ชูกะวิโรจน ์ นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 

 

ระดับ ม.๖   นางสุภาภรณ์      ภู่ระหงษ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ รองประธานกรรมการ 

ม.๖/๑ น.ส.ศศิธร   เมืองมลู - 
ม.๖/๒ น.ส.จุฬาลักษณ์   วงศ์ค าจันทร ์ นายพิราม   ภูมิวิชิต 
ม.๖/๓ นายมนตรี   สุขสวัสดิ ์ - 
ม.๖/๔ นายนิพนธ์   พจนสุวรรณชัย น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย 
ม.๖/๕ นายสาธิต   แก้วศรีทัศน์ นายทินกร   พานจันทร ์
ม.๖/๖ น.ส.อุษา   นะแน่งน้อย นางโสภา   พงศ์เทพูปถัมภ์ 
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 - 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์    รองกรรมการและเลขานุการ 

 
 



-๖- 

หน้ำท่ี ๑.นัดหมายนักเรียนซ้อมใหญ่ในวันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. และรับจรงิ 
     ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. 
 ๒.เตรียมเอกสารและลงทะเบียนนักเรียนทีจ่ะเข้ารับประกาศนียบัตร 
 ๓.ตรวจดูความเรียบร้อยการแต่งกาย 
 ๔.ฝึกซ้อมการเข้ารับประกาศนียบัตรและจัดนักเรียนเข้าที่นัง่ตามล าดับในการแจกประกาศนียบัตร 
 ๕.ประสานงานกับนักเรียนในเรื่องอื่นๆตามความเหมาะสม 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  ประธานกรรมการ 
นายก าพล จางจะ   กรรมการ นายสิทธิชัย มาโนชกุล กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ  
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี            กรรมการ นายปวิตร สมนึก  กรรมการ    
   นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี    ๑.จัดเครือ่งเสียง ระบบไฟใหส้มบรูณ์  พร้อมส าหรบัการใช้งาน 

 ๒.บันทึกภาพน่ิงและวีดิทัศน์ให้พร้อมตัง้แต่วันซ้อมใหญ่  วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 ๓.จัดท าตัวอักษรข้อความ 
 
 
 
 
 
 

๔. จัดป้ายแสดงความยินดีเพื่อใช้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกวาง ณ จุดที่เหมาะสม 
๑๐.  ฝ่ำยจัดสถำนท่ี  

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ  
ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ    เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมล ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
คณะกรรมการนกัเรียน  กรรมการ นักการภารโรง    กรรมการ   
   นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดสถานที่ในหอประชุม และซุ้มรับประกาศนียบัตร ใหส้ะอาด สวยงามและเป็นระเบียบ 
           ๒. จัดที่นั่งส าหรบัคณะครู และนกัเรียน 
           ๓. จัดโต๊ะหมูบู่ชา 

 ๔. บริการเครื่องดื่มใหผู้้บริหารและคณะครูที่มาร่วมงาน 
 ๕. จัดเตรียมคณะกรรมการนกัเรียน เพื่อจัดซุ้มและจัดพิธีการ ส่งนักเรียน ม.๖ ที่ส าเรจ็การศึกษา 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
พิธีมอบประกำศนียบัตรและปจัฉิมนิเทศนักเรียน   

ชั้น ม. ๓  และ ม. ๖ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

๓๑  มีนำคม   ๒๕๕๙ 

 
                                      ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๔๙ 
                          ๓๐   มีนำคม   ๒๕๕๐ 
 



-๗- 

๑๑ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  
นายสุเนตร ศรีใหญ ่  ประธานกรรมการ 
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ท าการประเมินผล สรปุรายงานเสนอคณะกรรมการด าเนินการ 
 

  ทั้งนีต้ั้งแต่   วันที่   ๒๓    เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สั่ง ณ วันที่    ๒๓   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 
 

( นางวรรณี บุญประเสริฐ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                  
 

ก ำหนดกำรพิธีรับประกำศนียบัตร - ปัจฉิมนิเทศ 
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๑ มีนำคม  ๒๕๕๙  ระดับมัธยมศึกษำปีท่ี   ๓  และ  ๖ 
******************************************************************************* 

 
 ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. - นักเรียน  ม.๓ , ม.๖   รายงานตัวที่ลานเอนกประสงค์  
 ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ข้ึนน่ังประจ าทีบ่นหอประชุม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น. - นัดหมาย  ซักซ้อมพิธีการ 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - ประธานเดินทางมาถึง 
   - พิธีกรเชิญ รองฯสมชัย ก้องศักดิ์ศรี จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย 
   - พิธีกรเชิญ ผอ.วรรณี  บุญประเสริฐ ข้ึนบนเวทีเพื่อรบัรายงาน 

    - รองฯ ปานทิพย์   สุขเกษม   กล่าวรายงาน 
    - พิธีมอบประกาศนียบัตร 

    - ผอ.วรรณี   บุญประเสริฐ  มอบประกาศนียบัตร 
    - ผอ.วรรณี   บุญประเสริฐ  ให้โอวาท 
     - ครูอาวุโสกล่าวความรูส้ึก  
 ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. - นักเรียนกล่าวค าไหว้ครู , กล่าวค าปฏิญาณ , ร้องเพลงมารช์โรงเรียน  
     - ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรูส้ึก 

- พิธีบายศรีผกูข้อมือ เปิดเพลงพระคุณทีส่าม 
 

 
************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทไหว้ครู 
  
ปำเจรำจะริยำ  โหนติ  คุณุตตะรำนุสำสะกำ 
  
*  ข้ำขอประณตน้อมสักกำร 
(นักเรียนทุกคนกล่ำวต่อ)  บูรพคณำจำรยผ์ู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษำ 
ท้ังท่ำนผู้ประสำทวิชำ  อบรมจริยำแก่ข้ำในกำลปจัจุบัน 
  ข้ำขอเคำรพอภิวันท์        ระลึกคุณอนันต์ 
  ด้วยใจนิยมบูชำ 
  ขอเดชกตเวทิตำ              อีกวิริยะพำ 
  ปัญญำให้เกิดแตกฉำน 
  ศึกษำส ำเร็จทุกประกำร    อำยุยนืนำน 
  อยู่ในศลีธรรมอันดี 
  ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศร ี    ประโยชน์ทว ี
  แก่ชำติและประเทศไทยเทอญ 
  
 “  ปัญยำวุฑฒิกะเรเต  เต  ทินโนวำเท  นะมำมิหัง” 

 
 

 


