
         
      ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

      ท่ี  ๑๒๐/๒๕๖๒ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ก าหนดให้จัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) 
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 

นางสาวจินตนา   ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข   กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ 
นางปานทิพย ์ สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ให้ค าแนะน าดูแล ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล        รับส่ง           รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายอรรถพล ยตะโคตร กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ กรรมการ นายสุชาติ รัตนเมธากรู กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์          กรรมการ น.ส.อรวรรณ     นิ่มดวง            กรรมการ 
น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์   กรรมการ นายสัณห์         พินิจมณีรัตน์      กรรมการ 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 
นายนภดล ค าพร  กรรมการ น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
   นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. วางแผน ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และรปูแบบพิธีให้เหมาะสม 
๒. ประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
 
 
 



-๒- 

๒.๑ ฝ่ำยพิธีกำร และฝึกซ้อมนักเรียน 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์ รัตนะ  รองประธานกรรมการ 

ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ กรรมการ นายสุมังครัตน์    โคตรมณี กรรมการ 
 นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  

นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  
นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ           
ครูกลุม่สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมทุกท่าน      กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน   กรรมการ 

นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนน าสวดมนต์ น ากล่าวไหว้ครูและปฏิญาณตน,ร้องเพลงพระคุณทีส่าม 

๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องที่ถือพานในการเดิน , การกราบพระและกราบคร ู
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนทัง้หมด ให้สามารถกล่าวค าไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียง 
๔. จัดเตรียมหนงัสือ แป้งเจิม เพื่อให้ประธานเจิมหนังสือในพิธี 
๕. ก าหนดบุคคลรับผิดชอบท าหน้าที่พิธีการจุดธูปเทียน และเจมิหนังสือ 

กำรฝึกซ้อม 
ตัวแทนนักเรียนถือพำนและซ้อมพิธีไหว้ครู 
นักเรียนทุกระดับฝึกซอ้มในวันที ่ ๗,๑๑   มิถุนายน  ๒๕๖๒  หลังกจิกรรมเคารพธงชาติ    

           ณ  ลานอเนกประสงค์ 

๒.๒ ฝ่ำยตัดสินประกวดพำนไหว้ครู 
 นางสาวชลิตา บุญรกัษา ประธานกรรมการ 
 นางพัชรา ไตรยวงศ์ รองประธานกรรมการ 

 น.ส.นฤมล        รับส่ง          กรรมการ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์     กรรมการ  
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 

น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. พิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้คร ู
๒. รวบรวมผลการตัดสินสง่ที่ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะท าการประกวดพาน ณ  ลานอเนกประสงค์ วันอังคารที่  ๑๑ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๑๒.๔๐–๑๖.๑๐  น. 
๔. รับลงทะเบียนนกัเรียนทีจ่ะเข้าร่วมประกวดจัดพาน 
๕. น าพานที่จัดเสรจ็แล้วไปเก็บ ณ หอประชุม  เพื่อให้กรรมการตัดสิน 

๒.๓ คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลควำมเรียบร้อย 
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล        รับส่ง            รองประธานกรรมการ 

 นายสุมังครัตน์    โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ  
นายกิตติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ  
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 



-๓- 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 

นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี  ๑. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธีไหว้ครู 

๒. ดูแลโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๓. จัดหานักเรียนช่วยรับพานที่ไหว้ครูแล้วน ามาจัดวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 

๒.๔ คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีไทย 
น.ส.ชลิตา   บุญรกัษา ประธานกรรมการ 

   นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ 
   นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ 

นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรียมดนตรีไทยเพื่อใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้ครู 

๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพรอ้มทีจ่ะใช้แสดง 

๒.๕ คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนศึกษำ 
   นายสุวิท ปิ่นอมร  ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์   กรรมการ นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญก์ุล กรรมการ นายภาคภูมิ      แก้วเย็น        กรรมการ 
นายวัชระ เต๋งเจรญิสุข      กรรมการ นายก าพล จางจะ   กรรมการ 
   นายปวิตร สมนึก    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแกป้ัญหาจนจบพิธี 
๒. บันทึกภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 
๓. จัดท าเกียรติบัตรการประกวดการจัดพานไหว้ครู 
 

๒.๖ คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนท่ี 
นายธรรมนูญ สวนสุข  ประธานกรรมการ 

นางพัชรา    ไตรยวงศ์ กรรมการ น.ส.นฤมล        รับส่ง            กรรมการ 
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  กรรมการ         นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นักการภารโรง    กรรมการ 

นายศุภกิจ  หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าความสะอาดลานอเนกประสงค์ เวทีและตกแต่งใหส้วยงาม 

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

    โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
    พิธีไหว้ครู 

    ๑๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๒ 



- ๔- 
๒.๗ คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และพิธีกำร 

น.ส.มลิวรรณ   อันพิมพ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.ลาวัลย์        คงแก้ว  กรรมการ นางทิพย์จันทร ์ หงษา  กรรมการ 
นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ 
นายชนินทร ์ บัวแจ้ง   กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 

   นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ร่วมกับฝ่ายฝกึซ้อมด าเนินการซ้อมใหญก่่อนวันท าพิธี 

๒. ทบทวนข้ันตอน และนัดหมายนักเรียนทกุรอบก่อนเข้าสูพ่ิธีจริง 
๓. จัดท าค ากล่าวให้โอวาทของประธาน 
 

๒.๘ คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
นางอาภาภรณ์ อริวัน   ประธานกรรมการ 

                     นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  ๑. ท าแบบประเมินผล 

๒. แจกและรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 
 

๒.๙ ก ำหนดครูเข้ำร่วมพิธีดังน้ี 
- ฝ่ำยบริหำร และครูท่ีปรึกษำ ม.๑ - ม.๖  

ระดับ ม. ๑ 
ม.๑/๑  น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ น.ส.เยาวรัตนา พรรษา 
ม.๑/๒  น.ส.อรวรรยา ภาคค า  น.ส.พรทิพย ์ นาคเกิด 
ม.๑/๓  น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ น.ส.ภัทรนุช    ค าดี 
ม.๑/๔  น.ส.อลิษา ไชยรินทร ์ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กลุ 
ม.๑/๕  นางอาภาภรณ์ อริวัน  นางมณทิพย ์ เจริญรอด  
ม.๑/๖  น.ส.ปรัชญา      การรักษา นางทัศนีย์ วงศ์เขียว 
ม.๑/๗  น.ส.พิกลุทา หงส์ทอง  นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ 
ม.๑/๘  น.ส.ช่ืนกมล คงหอม  นายเสถียร บุญมหาสทิธ์ิ 
ม.๑/๙  ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง นางอษณีย์ อ่อนแท ้
ม.๑/๑๐  นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ น.ส.ศิรลิักษณ์ อภิรมย์พฤกษา 
ม.๑/๑๑  น.ส.ศิรมิา บุญสวัสดิ ์ น.ส.จีระภา ชินภักดี 
ม.๑/๑๒  น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี
ม.๑/๑๓  น.ส.เกวล ี เงินศรสีุข นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์  
ม.๑/๑๔  นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ น.ส.ศิราภร นาบุญ 

ระดับ ม. ๒ 
ม.๒/๑  น.ส.เมทิตา ชัยมา  
ม.๒/๒  น.ส.พรทิวา  สมเนตร ์ ว่าที่ร.ต.ประจักษ์   จอมทอง  
ม.๒/๓  นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต  
ม.๒/๔  น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ นางธัญญา   สติมา  
ม.๒/๕  น.ส.วนิดา          ตนภู  นายสุวิท ปิ่นอมร  
ม.๒/๖  นายนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด ี นางมลิวรรณ อันพิมพ ์
ม.๒/๗  น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 



-๕- 
ม.๒/๘  น.ส.พทิธิดา ปราโมทย ์ น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ 
ม.๒/๙  น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ นางทิพย์จันทร ์ หงษา  
ม.๒/๑๐  น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง 
ม.๒/๑๑  น.ส.เกศินี จันทร์ครบ นายวรธรรม หนูประดิษฐ ์

 ระดับ ม. ๓ 
ม.๓/๑  น.ส.รัตยา ร่างกายด ี นายสุริยา        ทรัพย์เฮง  
ม.๓/๒  นายสมพร โพธ์ิศรี  ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ   เซียะสวัสดิ ์
ม.๓/๓  น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ นายสุชาติ       รัตนเมธากูร 

 ม.๓/๔  น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ินายเพชร สาระจันทร ์ 
ม.๓/๕  น.ส.พัชราวัลย ์ บุตรพรม น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ 
ม.๓/๖  นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ  นายภาคภูมิ แก้วเย็น       

ว่าที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์
ม.๓/๗  น.ส.กลุยา บูรพางกูร นางสุมิตรา สุวรรณธาดา 
ม.๓/๘  น.ส.อโนชา โปซิว  นายณรงค์ หนูนาร ี
ม.๓/๙  นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ น.ส.ณัฐวด ี โพธิจักร  
ม.๓/๑๐  น.ส.อนสุรา สุขสุคนธ์ นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล  
ม.๓/๑๑  น.ส.พรวลี   สุขสะอาด น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภครินทร ์   

ระดับ ม. ๔ 
ม.๔/๑  น.ส.ฌัชชา         ปัญญาเมา น.ส.พนิดา        ยอดรัก 
ม.๔/๒  นางปัทมา รัตนจ านงค์ น.ส.วชิราภรณ์   สันตวงษ์  
ม.๔/๓  น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ นายอรรถพล ยตะโคตร  
ม.๔/๔  น.ส.สุภิดา โลเกษ  นางพัชรา   ไตรยวงศ์  
ม.๔/๕  น.ส.จินต์จุทา เกษร  น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา 
ม.๔/๖  น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง นายปวิตร   สมนึก 
ม.๔/๗  น.ส.ปรารถนา รุ่งเรือง  นางโสภา พงศ์เทพปูถัมภ์ 
ม.๔/๘  น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
ม.๔/๙  นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา 
ม.๔/๑๐  น.ส.วิไลพรรณ คงด ี  ว่าที่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หลอ่ 
ม.๔/๑๑  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์
ม.๔/๑๒  น.ส.อญัชิสา เหมทานนท ์ น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา 

ระดับ ม. ๕ 
ม.๕/๑  น.ส.จุฑารัตน์     เกาะหวาย  นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล 
ม.๕/๒  น.ส.เมธาวี สุขเจริญ    
ม.๕/๓  น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์ นายชนเมธี        ศรีษะเทือน 
ม.๕/๔  น.ส.นงคราญ ค าลัยวงษ์ น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์  
ม.๕/๕  น.ส.สุนทรี   วีระปรีชา นายอภิวัฒน์      บุญอ่อน  
ม.๕/๖  น.ส.อมรรัตน์ มะลงิาม  น.ส.ชลิตา บุญรกัษา   
ม.๕/๗  น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ์  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก 
ม.๕/๘  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย 
ม.๕/๙  น.ส.กมลรัตน์     ตระกูลสถิตมั่น นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์ 



-๖- 
ม.๕/๑๐  นายนภดล ค าพร  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง 
ม.๕/๑๑  น.ส.วทันยา ใจนันตา 

ระดับ ม. ๖ 
ม.๖/๑  น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์    
ม.๖/๒  น.ส.ทวินันท ์ ใสขาว  น.ส.นฤมล   รับส่ง 
ม.๖/๓  น.ส.ศศิธร เมืองมูล  นางนลินพร     สมสมัย                                               
ม.๖/๔  น.ส.กนกภรณ์   โพธ์ิเขียว นางสุภาภรณ์     ภู่ระหงษ์      
ม.๖/๕  นายศักรินทร ์ ศรีตระกลู         นายทินกร พานจันทร์     
ม.๖/๖  น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน นายสมุฎฎ์ิ        ภาษาดี     
ม.๖/๗  น.ส.อญัชนา       แซ่จิว  นายศราวุธ คารมหวาน 
ม.๖/๘  นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ นายนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย    
ม.๖/๙  น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว   

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่ ๒๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

สั่ง ณ วันที่  ๒๙  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

   ( นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก ำหนดกำรพธิีไหว้คร ู
โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ปีกำรศกึษำ  ๒๕๖๒   

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๒   ณ ลำนอเนกประสงค์  โรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   เวลำ        ก ำหนดกำร   
๐๗.๓๐ น.   - ครู นักเรียน พร้อม  ณ  ลานอเนกประสงค์ 
๐๘.๐๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าสวดมนต์   

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวค าไหว้ครู และค าปฏิญาณ  
- ตัวแทนคณะกรรมการนกัเรียนน าพานดอกไม,้ ธูป – เทียน ข้ึนไหว้คณะผู้บริหาร 
- ตัวแทนห้องน าพานดอกไม ้, ธูป – เทียน ข้ึนไหว้ครู 
- ผู้แทนศิษย์เก่าน าพานดอกไม,้ ธูป – เทียน ข้ึนไหว้คณะผูบ้รหิาร 
- ประธานเจิมหนังสือ  
- นักเรียนร่วมร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 
- ประธานใหโ้อวาท 
- ประธานมอบเกียรตบิัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนที่ชนะการประกวดจัดพานไหว้คร ู
- ผู้อ านวยการมอบรางวัลแสดงความยินดีกบันักเรียนที่ได้คะแนน o-net   
   เต็ม ๑๐๐ คะแนน  ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
- ประธาน  คณะผู้บริหารและคณะครูมอบดอกกหุลาบแสดงความยินดีกับผู้แทนศิษย์เก่า 
- ผู้อ านวยการให้โอวาท 

๑๐.๑๐ น.   - จบพิธี 
 
กำรแต่งกำย 

นักเรียน  : ชุดนักเรียน 
ครู    : ใส่ชุดข้าราชการ 

 
 
 

 


