
 
คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๑๔๙ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้คร ูประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนกําหนดให้จัดพิธีไหว้คร ู ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๙ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ หอประชุมโรงเรียน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ 
วัตถุประสงค์โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 
๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ ( ๑ ) จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี ้
๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
   นายพิชยนันท์    สารพานิช  ประธานกรรมการ  

นางนภัสสรณ์    เกียรติอภิพงษ์  กรรมการ  
นายคมศักดิ์    หาญสิงห ์ กรรมการ  
นางสุนิดา    เดชะทัตตานนท์  กรรมการ  
นายสมยศ    แม้นสงวน  กรรมการ  
นางวราภรณ์    สัตยมาภากร  กรรมการ  
นางทัศนีย์    วงค์เขียว  กรรมการ  
นายอดุลย์    ศิริเวช   กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี  ให้คําแนะนําดูแล ประสานงาน อํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
นายอดุลย์    ศิริเวช   ประธานกรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์ รองประธานกรรมการ  

นางธนภร  เนตรสว่าง  กรรมการ นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการ  
 น.ส.ภัทรนุช  คําดี    กรรมการ นางชนิสรางค์  ปรากฏชื่อ  กรรมการ  
นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์  กรรมการ 
นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณ์ชัย  กรรมการ น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล  กรรมการ  
นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  กรรมการ น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร  กรรมการ  
นายณรงค์  หนูนาร ี  กรรมการ  นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ 
นายคํานวณ  ยงประเดิม  กรรมการ  นายสมจิตร ์แพทย์รัตน์   กรรมการ 
   นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์  กรรมการ และเลขานุการ 

นางสาวบุษบา กล้าขยัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



- ๒ - 
หน้าท่ี  ๑. วางแผน กําหนดวิธีการดําเนินงาน และรูปแบบพิธีให้เหมาะสม 

๒. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.๑ ฝ่ายพิธีการ และฝึกซ้อมนักเรียน 

น.ส.อัญชล ี เขมะประภา  ประธานกรรมการ 
นางลําพอง พูลเพ่ิม  รองประธานกรรมการ 

นางกาญจนา  ศิริมหา   กรรมการ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  กรรมการ  
น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  กรรมการ  น.ส.วันนภา  สายพิมพิน  กรรมการ 
นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์ กรรมการ น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์ กรรมการ  
นายอนชุา คําแดง  กรรมการ น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย   กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาติรัมย ์ กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ  

นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรียนนําสวดมนต ์นํากล่าวไหว้ครูและปฏิญาณตน 
๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องท่ีถือพานในการเดิน , การกราบพระ และกราบครู 
๓. ฝึกซ้อมนักเรียนท้ังหมด ให้สามารถกล่าวคําไหว้ครูได้อย่างถูกต้อง และพร้อมเพรียง 
๔. จัดเตรียมหนังสือ แป้งเจิม เพ่ือให้ประธานเจิมหนังสือในพิธ ี
๕. กําหนดบุคคลรับผิดชอบทําหน้าท่ีพิธีช่วยเหลือประธานในการจุดธูปเทียน และเจิมหนังสือ 

การฝึกซ้อม 
๑.ตัวแทนนักเรียนถือพาน 

ระดับทุกระดับฝึกซ้อมในวันท่ี ๑ , ๒ , ๓ , ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๔ คาบเรียนท่ี ๘ เวลา ๑๔.๒๐–๑๕.๑๐  
ณ ห้อง หอประชุม 

๒.ซ้อมพิธีไหว้ครู 
รอบท่ี ๑ ระดับ ม.๑,ม.๖ ฝึกซ้อมวันท่ีศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒:๔๐ – ๑๓:๓๐ น. 
รอบท่ี ๒ ระดับ ม.๒,ม.๕  ฝึกซ้อมวันท่ีศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๔:๒๐ น. 
รอบท่ี ๓ ระดับ ม.๓,ม.๔  ฝึกซ้อมวันท่ีศุกร์ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔:๒๐ – ๑๕:๑๐ น. 
 
๒.๒ ฝ่ายประกวดพานไหว้คร ู

นายคํานวณ  ยงประเดิม  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ 
น.ส.มยุร ี ม่ิงมงคล  กรรมการ  น.ส.ลักษณา  อังกาบสี  กรรมการ  
นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ นายอุสาห์         เพชรประพันธ ์   กรรมการ 
น.ส.อรสา ชาตริัมย ์ กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 

นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์ กรรมการและเลขานุการ 
นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



-๓- 
หน้าท่ี  ๑. พิจารณาตัดสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้ครู 

๒. รวบรวมผลการตัดสินส่งท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน 
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทําการประกวดพาน ณ สนามโรงเรียนตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐–๑๕.๐๐ น. 
๔. รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีจะเข้าร่วมประกวดจัดพาน 
๕. นําพานท่ีจัดเสร็จแล้วไปเก็บ ณ ห้อง ๔๑๒ เพ่ือให้กรรมการตัดสิน 

 
๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 

นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์ รองประธานกรรมการ 

 นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   กรรมการ  นางอุษณีษ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย์  กรรมการ 
 นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์  กรรมการ  น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร  กรรมการ 
 นายณรงค์  หนูนาร ี  กรรมการ นายพิราม  ภูมิวิชิต   กรรมการ  
 นายอภิวัฒน์   บุญอ่อน   กรรมการ คณะกรรมการนักเรียน   กรรมการ 

นางธนภร  เนตรสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ดูแลจัดระเบียบให้นักเรียนนั่งบนหอประชุมโรงเรียนด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม 

๒. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพิธีไหว้ครู 
๓. ดูแลจัดระบบการข้ึน-ลงหอประชุมโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. จัดหานักเรียนช่วยรับพานท่ีไหว้ครูแล้วนํามาจัดวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 

 
๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย 

นายคํานวณ  ยงประเดิม  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์ กรรมการ  นายสาธิต  แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 

นายอุสาห์  เพชรประพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรียมดนตรีไทยเพ่ือใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้คร ู

๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพร้อมท่ีจะใช้แสดง 
 
๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

นายสมยศ  แม้นสงวน  ประธานกรรมการ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร   รองประธานกรรมการ 

นายภาคภูมิ  แก้วเยน็  กรรมการ  นายภูริวัฒน ์ บุญจันทร ์ กรรมการ 
นายธรัตน ์ บัลลังค์โพธิ ์ กรรมการ  นักเรียนชุมนุมโสตฯ   กรรมการ 

นายปวิตร  สมนึก   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแก้ปัญหาจนจบพิธี 

๒. บันทึกภาพนิ่ง และวีดีทัศน์ตามความเหมาะสม 
 



-๔- 
๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 

นายคมศักดิ์    หาญสิงห ์ ประธานกรรมการ 
นายเล็ก    สินวิชัย   รองประธานกรรมการ 

นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์ กรรมการ  น.ส.มยุร ี ม่ิงมงคล  กรรมการ 
นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  กรรมการ  
น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์  กรรมการ นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ 
นักการภารโรง กรรมการ 

นายประมวล  เนตรสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ทําความสะอาดหอประชุมโรงเรียน เวทีและตกแต่งให้สวยงาม 

๒. จัด เก้าอ้ี สําหรับฝ่ายบริหาร คร-ู นักเรียนให้เพียงพอ 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม้ 
๔. ตกแต่ง และประดบับริเวณพิธีด้วย ผ้าชมพู- เขียว และต้นไม้ให้เหมาะสม 
๕. ยืมเสื่อวัดเพ่ือใช้จัดสถานท่ีสําหรับให้ตัวแทนห้องประกวดพานไหว้ครู 
๖. จัดทําและตัดตัวอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 

    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
    พิธีไหว้ครู 

    ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 

 
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 

นายเพ่ิมศักดิ์  พูลสวัสดิ ์ ประธานกรรมการ 
นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   กรรมการ  นายเพชร  สาระจันทร์  กรรมการ 
 น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์  กรรมการ  นักเรียนชมรมพิธีกร   กรรมการ 

นางณัฎฐ์ธยาน ์ สนั่นไหว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. ร่วมกับฝ่ายฝึกซ้อมดําเนินการซ้อมใหญ่ก่อนวันทําพิธี 

๒. ทบทวนข้ันตอน และนัดหมายนักเรียนทุกรอบก่อนเข้าสู่พิธีจริง 
๓. จัดทําคํากล่าวให้โอวาทของประธาน 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   ประธานกรรมการ 

นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมการ  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
นายสุเนตร  ศรีใหญ่   กรรมการ และเลขานุการ 

หน้าท่ี  ๑. ทําแบบประเมินผล 
๒. แจก และรวบรวมเอกสารการประเมินให้แก่ครูและนักเรียน 
๓. สรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 
 



-๕- 
๒.๙ กําหนดครูข้ึนร่วมพิธีดังนี ้

รอบท่ี๑   -ฝ่ายบริหาร 
( ๐๘.๑๐ - ๐๙.๒๐ น.)   -ประจําช้ัน ม.๑ และ ม.๖ ห้องละ ๒ คน ครูท่ีไม่ประจําช้ัน 

สอนในระดับช้ันม.๑ และม.๖ให้ข้ึนร่วมรับไหว้ตามคําสั่ง 
 

ม.๑/๑  น.ส.เสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธ ี  นายสุวิท  ปิ่นอมร  
ม.๑/๒  น.ส.ภาชิน ี รัตนศรีปัญญา   น.ส.อรสา ชาติรัมย ์
ม.๑/๓  น.ส.ฤทัยรัตน์ ศรีพวงมาลัย  นายอาทิตย์  โสตถิรัตนพันธ ์
ม.๑/๔  น.ส.วรัทยา ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  น.ส.มีนา โอษฐงาม 
ม.๑/๕  นายอุตสาห์ สังขรัตน ์  นางสาวจุฑารัตน์ สิทธิคําทับ 
ม.๑/๖  นายปรีชา  นภาวุฒ ิ  น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ 
ม.๑/๗  นางพรรณี  คล้ายจันทร์  น.ส.ภัทรนุช  คําดี 
ม.๑/๘  น.ส.เกวล ี บุญบา   น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ 
ม.๑/๙  น.ส.ดวงพร เชื้อมโนชาญ  นางพัชรี  ระมาตร์ 
ม.๑/๑๐  นางนวรัตน ์ นาคเสนีย ์  Ms.Pacorsa Rosemarie Bringas 
ม.๑/๑๑  น.ส.ลักษณา อังกาบสี   นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี 
ม.๖/๑  น.ส.สุพัตรา เพียรไธสง  น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล 
ม.๖/๒  นางนลินพร สมสมัย   นายปุย้  คงอุไร 
ม.๖/๓  นางปภาดา พชรพงศ์สุข  นางกาญจนา  สินวิชัย 
ม.๖/๔  น.ส.สารฤทธิ ์ โพธิราช   น.ส.อุษา  นะแน่งน้อย 
ม.๖/๕  นายอทิพงษ์ มหานิล   นายคํานวณ ยงประเดิม 
ม.๖/๖  นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์  นางแสนสุข  คําแก้ว 
ม.๖/๗  นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์
ม.๖/๘  น.ส.อนุศรา บุญหลิม   น.ส.ธัญญารัตน์   พิมสา 

  
รอบท่ี๒   - ฝ่ายบริหาร 

( ๐๙.๒๐ - ๑๑.๐๐ น.)   -ประจําช้ัน ม.๒ และ ม.๕ ห้องละ ๒ คน ครูท่ีไม่ประจําช้ันท่ี 
สอนในระดับช้ันม.๒ และม.๕ให้ข้ึนร่วมรับไหว้ตามคําสั่ง 

 
ม.๒/๑  น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง  นางพจมาน  ชีววัฒนา 
ม.๒/๒  นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์   นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
ม.๒/๓  น.ส.สุวรรณี  พิริยะประทาน   น.ส.ปราณี เปรียบสม 
ม.๒/๔  น.ส.โศจยา ดวงสิน   นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง 
ม.๒ /๕  นายอนุชา คําแดง   น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด 

 



-๖- 
ม.๒/๖  น.ส.วันนภา สายพิมพิณ  น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ 
ม.๒/๗  น.ส.มีนา โอษฐงาม  นางสาวบุษบา กล้าขยัน 
ม.๒/๘  นายศุภกิจ หนองหัวลิง  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์ 
ม.๒/๙  นางทิพย์จันทร ์ หงษา   นายอุสาห์ เพชรประพันธ์ 
ม.๒/๑๐  นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ์  นางสาวจุฑารัตน ์สิทธิคําทับ 
ม.๒/๑๑  นางกาญจนา ศิริมหา   น.ส.สุกัญญา ชาซิโย 
ม.๒/๑๒  น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต    นางธนภร  เนตรสว่าง 
ม.๕/๑  น.ส.พอพิศ    แก้วคูณ   นายนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย 
ม.๕/๒  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง 
ม.๕/๓  น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   น.ส.สุกัญญา โกเฮงกุล 
ม.๕/๔  น.ส.บุษบา  กล้าขยัน   นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน 
ม.๕/๕  นายวิทู  ศรารัชต ์  นายเล็ก  สินวิชัย 
ม.๕/๖  นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร 
ม.๕/๗  นายปวิตร  สมนึก   นางภัสสริญญา กังเจริญ 
ม.๕/๘  น.ส.เสาวนีย ์ จิระสุทธิ์ตระกูล  นางพิมพ์สุภัค  บุบผา 
 

รอบท่ี๓   -ฝ่ายบริหาร 
(๑๒.๔๐ - ๑๔.๒๐ น.)  -ประจําช้ัน ม.๓ และ ม.๔ ห้องละ ๒ คน ครูท่ีไม่ประจําช้ัน 

สอนในระดับช้ัน ม.๓  และ ม.๔ ให้ข้ึนร่วมรับไหว้ตามคําสั่ง 
 

ม.๓/๑  น.ส.บรรจง นาคสุวรรณ์  นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 
ม.๓/๒  นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย ์  นายเล็ก  สินวิชัย 
ม.๓/๓  น.ส.วีร์สุดา จันทโชต ิ  นายพิราม  ภูมิวิชติ  
ม.๓/๔  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ์ นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์
ม.๓/๕  น.ส.อรวรรยา ภาคคํา   นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย ์
ม.๓/๖  นายเพชร สาระจันทร์  นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน 
ม.๓/๗  น.ส.ทวินันท์ ใสขาว   นางจุฑามาศ  วานิชชัง 
ม.๓/๘  น.ส.พิชชาพร บุญยืน   น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ 
ม.๓/๙  นายภาคภูมิ แก้วเย็น   นางพิมพ์สุภัค  บุบผา 
ม.๓/๑๐  นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  นางธนภร  เนตรสว่าง 
ม.๓/๑๑  น.ส.พรรนิภา     สีลาโส   น.ส.อัญชล ี เขมะประภา 
ม.๓/๑๒  น.ส.ฌัชชา ปัญญาเมา  นายณรงค์  หนูนาร ี   
 
 
 



-๗- 
ม.๔/๑  นางพจมาน ชีววัฒนา  นายอทิพงษ์ มหานิล 
ม.๔/๒  นางวราภรณ์  แก้วเชาว์รัมย ์  นายธรัตน ์ บัลลังค์โพธิ ์
 ม.๔/๓  นายสุเนตร ศรีใหญ่   นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์
ม.๔/๔  นายโกวิทย ์ บุญทว ี   น.ส.ศิราภรณ์ นาบุญ 
ม.๔/๕  นางปุญยนุช เอกศิร ิ   นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข 
ม.๔/๖  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี  นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห ์
ม.๔/๗  น.ส.มยุร ี ม่ิงมงคล   น.ส.มวาร ี ใจชูพันธ ์
ม.๔/๘  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์  นายสิทธิชัย       มาโนชญ์กุล 
ม.๔/๙  น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ   น.ส.ศิริพร  โกมารกุล 
 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

สั่ง ณ วันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 
 ( นายพิชยนันท์ สารพานิช ) 

       ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



กําหนดการพิธีไหว้ครู 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  ณ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รอบท่ี๑  ม.๑ และ ม.๖ 
เวลา     กําหนดการ 
๐๘.๑๐ น   - คร ูนักเรียนรอบท่ี ๑ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๐๘.๓๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่าวนําสวดมนต์ (นายอาทิตย์   โสตถิรัตนพันธ)์ 

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวคําไหว้ครู และปฏิญาณ  
-ตัวแทนห้องนําพานดอกไม้ , ธูป – เทียน ข้ึนไหว้คร ู
-ประธานเจิมหนังสือ และให้โอวาท 

๐๙.๒๐ น.   - จบพิธี 
รอบท่ี๒  ม.๒ และ ม.๕ 
เวลา     กําหนดการ 
๐๙.๒๐ น   - คร ูนักเรียนรอบท่ี ๒ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๐๙.๓๐ น   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตัวแทนครูกล่าวนําสวดมนต์ (นายเล็ก  สินวิชัย) 

- ตัวแทนนักเรียนกล่าวคําไหว้ครู และปฏิญาณ  
-ตัวแทนห้องนําพานดอกไม้ , ธูป – เทียน ข้ึนไหว้คร ู
-ประธานเจิมหนังสือ และให้โอวาท 

๑๑.๐๐ น.   - จบพิธี 
รอบท่ี๓  ม.๓ และ ม.๔ 
เวลา     กําหนดการ 
๑๒.๔๐ น   - คร ูนักเรียนรอบท่ี ๓ พร้อม บนหอประชุมโรงเรียน 
๑๓.๐๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

   - ตัวแทนครูกล่าวนําสวดมนต ์(�������	�
   ��	��) 
- ตัวแทนนักเรียนกล่าวคําไหว้ครู และปฏิญาณ  
-ตัวแทนห้องนําพานดอกไม้ , ธปู – เทียน ข้ึนไหว้คร ู
-ประธานเจิมหนังสือ และให้โอวาท 

๑๔.๒๐ น.   - จบพิธี 
การแต่งกาย 

นักเรียน  :  ชุดนักเรียน 
คร ู   :  ใส่ชุดข้าราชการ 


