
 
      คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

      ท่ี  ๑๔๐/๒๕๖๕ 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

************************************ 
ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดให้จัดพิธีไหวค้รู ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช   ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑)       
จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล  กรรมการ 
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์  กรรมการ 
นายจักรกฤษณ ์  แก้วลำหัด  กรรมการ 
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวนฤมล  รับส่ง   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

หน้าที่  ให้คำแนะนำดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

๒. คณะกรรมการดำเนนิงาน 
 นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ 

   นางสาวนฤมล   รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ  นายสาธติ แก้วศรีทัศน ์    กรรมการ 
นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ   นายอรรถพล ยตะโคตร    กรรมการ 
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ                    นางสาวกมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มั่น   กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  นางสาวธนาภา แซ่เลา้     กรรมการ 
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ กรรมการ  นายชวนัส แก้วพรม    กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รตันะ  กรรมการ  นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ ์    กรรมการ 
นางสาวอุษณีษ ์ อ่อนแท ้ กรรมการ  นางปัทมา รัตนจำนงค ์    กรรมการ 
นางสาวธนดิา ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ  นายสุชาต ิ รัตนเมธากรู    กรรมการ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสะอาด     กรรมการ 
นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  นายสัณห์   พินิจมณีรตัน์    กรรมการ 



นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง    กรรมการ 
 นายนพดล คำพร  กรรมการ  นางสาวจริาพร เวียงชนก   กรรมการ 

นางสาวโสภดิา ไชยวรรณ กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง   กรรมการ  
นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย    กรรมการ 
นางสาวสวีล ี ยืนยาว  กรรมการ  นายทศพร    โอภาโส    กรรมการ 
   นางอาภาภรณ ์ อริวัน  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. ประชุมปรึกษา  หารอืวางแผน กำหนดวิธีการดำเนินงาน และรูปแบบพิธีให้เหมาะสม 
๒. ประสานงานกับฝ่ายตา่ง ๆ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.๑ ฝ่ายพิธีการ และฝึกซ้อมนักเรียน 
นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี ประธานกรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ ์ รัตนะ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แช่มชื่น      กรรมการ  นายกิติศักดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ  
นายอรรถพล ยตะโคตร     กรรมการ  นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ  
นางสาวกมลรัตน ์  ตระกูลสถิตยม์ั่น   กรรมการ  นางเกษรา ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ           
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมทุกท่าน      กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรยีน      กรรมการ 

นายสาธติ แก้วศรีทัศน ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ฝึกซ้อมตัวแทนนักเรยีนนำสวดมนต ์นำกลา่วไหว้ครูและปฏิญาณตน,รอ้งเพลงพระคุณที่สาม 

๒. ฝึกซ้อมตัวแทนห้องทีถ่ือพานในการเดิน , การกราบพระและกราบคร ู
๓. ฝึกซ้อมนกัเรียนทั้งหมด ให้สามารถกล่าวคำไหว้ครูได้อยา่งถูกต้อง และพร้อมเพรียง 
๔. จัดเตรียมหนังสือ แป้งเจิม เพื่อให้ประธานเจิมหนังสือในพิธ ี
๕. กำหนดบุคคลรับผิดชอบทำหน้าที่พิธีการจุดธปูเทียน และเจิมหนังสือ 

การฝึกซ้อม 
ตัวแทนนักเรียนถือพานและซ้อมพิธีไหว้ครู 
นักเรียนระดับ ม.ปลาย ฝึกซ้อมในวันที่  ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๕,นักเรียนระดบั ม.ต้น ฝึกซ้อมในวันที ่ ๘ มถิุนายน  

๒๕๖๕ หลังกิจกรรมเคารพธงชาต ิ ณ  ลานใต้โดม 

๒.๒ ฝ่ายตัดสินประกวดพานไหว้ครู 
 นายนิธิภัทร ์ สร้อยเชื้อด ี ประธานกรรมการ 
 นางสาวชลิตา บุญรักษา รองประธานกรรมการ 

 นางสาวนฤมล        รับส่ง กรรมการ  นางสาวกชพรรณ เอีย่มอุ้ย  กรรมการ
 นางสาวพัชรินทร ์    มุ่งเงิน กรรมการ  นายสาธติ  แก้วศรีทัศน ์ กรรมการ 

นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล กรรมการ  นายจักรกฤษณ ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์     กรรมการ  นายศิรณัฏฐ ์ ภูพิเศษศักดิ ์ กรรมการ

 นางสาวสธุดิา ด่านซ้าย  กรรมการ  นางสาวสวีล ี ยืนยาว  กรรมการ
 นางสาวสธุิตา ศรียางนอก กรรมการ   



คณะกรรมการสภานักเรยีน  กรรมการ 
นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. พิจารณาตดัสินให้คะแนนการประกวดพานไหว้คร ู
๒. รวบรวมผลการตัดสินส่งที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำการประกวดพาน ณ  ลานใต้โดม วันพุธที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่
เวลา  ๑๒.๔๐–๑๖.๐๐  น. 
๔. รับลงทะเบียนนักเรียนที่จะเข้าร่วมประกวดจดัพาน 
๕. นำพานที่จดัเสร็จแล้วไปเก็บ ณ ห้องเรียนสีเขียว  เพื่อให้กรรมการตดัสิน 

๒.๓ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อย 
นายสัณห์   พินิจมณีรตัน์ ประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล        รับส่ง            รองประธานกรรมการ 

 นางสาวอริสา แช่มชื่น  กรรมการ         นายสาธิต     แก้วศรทีัศน์    กรรมการ 
นายกิตติศกัดิ ์ โฉมวิไล  กรรมการ         นายอรรถพล  ยตะโคตร    กรรมการ 
นายอภิวัฒน ์ บุญอ่อน  กรรมการ         นางสาวกมลรตัน ์  ตระกลูสถิตย์มั่น   กรรมการ 
นางอรอนงค ์ ชาญรอบ กรรมการ         นายชวนัส    แก้วพรม    กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ         นางสาวธนาภา  แซ่เล้า     กรรมการ 
นางสาววิไลวรรณ์  รตันะ  กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรยีน  กรรมการ 

นายนพดล คำพร   กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวกมลรัตน ์ ตระกลูสถิตย์มั่น    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

หน้าที่  ๑. ดูแลให้นักเรียนอยู่ในความสงบระหว่างร่วมพธิีไหว้คร ู
๒. ดูแลโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. จัดหานักเรียนช่วยรับพานที่ไหว้ครูแล้วนำมาจดัวางบนโต๊ะให้เรียบร้อย 

๒.๔ คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย 
นางสาวชลติา บุญรักษา  ประธานกรรมการ 
นางนวรัตน ์ นาคะเสนีย์กุล  รองประธานกรรมการ 
นายสาธติ  แก้วศรีทัศน ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑.ฝึกซ้อมและจัดเตรยีมดนตรีไทยเพื่อใช้บรรเลงก่อนพิธีไหว้คร ู
๒.จัดและเตรียมเครื่องดนตรีพร้อมที่จะใช้แสดง 

๒.๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
   นายสุริยา ทรัพย์เฮง   ประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์  ชัยปราโมทย์      กรรมการ  นายวัชระ เต๋งเจริญสุข      กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายกำพล จางจะ   กรรมการ 



นายภาคภูมิ      แกว้เย็น        กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ดูแล จัดระบบ แสง-เสียง และแก้ปัญหาจนจบพิธี 

๒. บันทึกภาพนิ่ง และวดีีทัศน์ตามความเหมาะสม 
๓. จัดทำเกียรติบัตรการประกวดการจดัพานไหวค้ร ู

๒.๖ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
นายปวิช เรืองวรัชกุล  ประธานกรรมการ   

นายสาธติ  แก้วศรีทัศน์  กรรมการ  นางสาวณิชชา    บุตรสมีาตร กรรมการ 
นางอาภาภรณ ์ อริวัน  กรรมการ  นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง    กรรมการ 
นางสาวธนดิา    ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการ  นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ 
นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร      กรรมการ                    คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
นักพัฒนาทุกคน    กรรมการ 

นายจักรกฤษณ ์ แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่  ๑. ทำความสะอาดลานใต้โดม เวทีและตกแต่งใหส้วยงาม 

๒. จัด เก้าอี ้สำหรับฝ่ายบริหาร ครู- นักเรียนให้เพียงพอ 
๓. จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมดอกไม ้
๔. ตกแต่ง และประดับบริเวณพิธดี้วย ผ้าชมพู- เขียว และต้นไม้ให้เหมาะสม 
๕. จัดสถานที่สำหรับให้ตัวแทนห้องประกวดพานไหว้ครู 
๖. จัดทำตวัอักษรบนเวทีด้วยข้อความว่า 

    โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
    พิธีไหว้ครู 

    ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ 
นางสาวลาวัลย์     คงแก้ว   ประธานกรรมการ  

                     นางสาวเมทิตา     ชัยมา   รองประธานกรรมการ  
                     นายชนินทร์       บัวแจง้   กรรมการ  
                     นางสาวสุธิตา  ศรียางนอก กรรมการ  
  นายศุภชัย  นัคราจารย ์ กรรมการ 
  นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. รว่มกับฝ่ายฝึกซ้อมดำเนินการซ้อมใหญ่ก่อนวนัทำพิธ ี
๒. ทบทวนขั้นตอน และนัดหมายนักเรียนทุกรอบก่อนเข้าสู่พิธีจริง 
๓. จัดทำคำกล่าวให้โอวาทของประธาน 

๒.๘ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
นางอาภาภรณ ์ อริวัน   ประธานกรรมการ 

                     นางสาวธนิดา    ไชยสุนทรกติต ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 



หน้าที่  ๑. ทำแบบประเมินผล 
๒. รวบรวมผลการประเมินการจดักิจกรรมพิธีไหว้ครูของครูและนักเรียนและสรุปผลเสนอฝ่ายบริหาร 

๒.๙ กำหนดครเูข้าร่วมพิธีดังนี ้
- ฝ่ายบริหาร และครูที่ปรึกษา ม.๑ - ม.๖  

ระดับ ม. ๑ 
ม.๑/๑     นางสาวเยาวรัตนา       พรรษา                 นางสาวศุภสิรา  พรมสุวรรณ์ 
ม.๑/๒     นางสาวชื่นกมล          คงหอม                      นางนวรัตน ์  นาคะเสนีย์กุล 
ม.๑/๓     นายนักขตฤกษ์           ภู่ระหงษ์                 นายถนอมพงษ์  พรหมยาสด 
ม.๑/๔     นายชัยวัฒน์              ผ่องสังข์                    นางสาวอัยนา  สระแก้ว 
ม.๑/๕     นายอตวิรรตน ์           พันธุวงศ ์                    นายสมจิตร  แพทย์รัตน ์
ม.๑/๖     นางสาวสุทธดิา           ดา่นซ้าย                     นายเสถียร  บุญมหาสิทธิ์ 
ม.๑/๗     นางสาวอริสา             แช่มชื่น                       นางทศันีย ์  วงค์เขียว 
ม.๑/๘     นายศิรวิชญ์              ประยรูวิวัฒน ์               นายศุภชัย  นัคราจารย ์
ม.๑/๙     นางสาวอริษา            ไชยรินทร ์                 นางสาวมณทิพย ์  เจริญรอด 
ม.๑/๑๐   นายศริณัฏฐ์              ภพูิเศษศักดิ ์                 นายพุฒธพิงศ์  ฉันทศิริเวทย์ 
ม.๑/๑๑   นางสาวอรัญญา         จุลกระเศียร                 นายสชุาต ิ  รัตนเมธากรู 
ม.๑/๑๒   นางสาวศิริมา            บุญสวัสดิ ์                 นางอาภาภรณ ์  อริวัน 
ม.๑/๑๓   นางสาวจติรลดา         อินทรขุนทด                 นางสาวนาตาชา  ร้อยกรอง 
ม.๑/๑๔   นางสาวปรัชญา          การรกัษา                 นางสาวศริลิักษณ์  อภิรมย์พฤกษา 
ระดับ ม. ๒ 
ม.๒/๑     นางสาวพิกุลทา          หงษ์ทอง                 นายอรรถพล  โตกำ 
ม.๒/๒     นางสาวเกวลี             เงินศรีสุข                 นางสาวนาตา   กล่ำอุ้ย 
ม.๒/๓     นางสาวสมฤดี            จันทะคร                 นางสาวปาริชาต  ศรีจันทร ์
ม.๒/๔     นางสาวจีระภา           ชินภักด ี                 นางสาวชนญัดา  สุพรรณโมกข์  
ม.๒/๕     นางสาวกวินวณัณ์       กาฬดิฐ ์                 นางสาวศยามล  ดีวิลัย 
ม.๒/๖     นางสาวจิราพร           เวียงชนก                 นางสาววิไลพรรณ  คงด ี
ม.๒/๗     นางสาวรุ่งตะวัน         ทาโสต                 นางสาวสุทธิมา  นิลละออ 
ม.๒/๘     นางจันทร์เพญ็           จันทร์ทอง                 นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
ม.๒/๙     ว่าที ่ร.ต.หญิงสุทธิดา    แซ่หล่อ                 นางสาวสธุติา  ศรียางนอก 
ม.๒/๑๐   นายวรธรรม              หนูประดิษฐ ์                นางสาวณฐัวด ี  โพธิจักร 
ม.๒/๑๑   นางสาวเกศนิี             จันทร์ครบ                 นายสาธติ  แก้วศรีทัศน ์
ม.๒/๑๒   นางสาวธนาภา           แซ่เล้า                 ที ่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง 
ม.๒/๑๓   นางสาวกิตตมิา          ธรรมวิสุทธิ ์                 นางสาวจฑุามาศ  ศรีชัยมูล 
ม.๒/๑๔   นางสาวพรทวิา           สมเนตร ์                 นายเกรียงศักดิ ์  มะละกา  
 
 



ระดับ ม. ๓ 
ม.๓/๑ นางสาวรัตยา           ร่างกายด ี           นางสาวโชตริส  ยังผ่อง  
ม.๓/๒ นางสาวพิทธดิา           ปราโมทย ์           นางสาวอมรรัตน ์  ลายแบน 
ม.๓/๓ นายสุริยา             ทรพัย์เฮง           นางอรอนงค ์               ชาญรอบ 
ม.๓/๔ นางสาวธนดิา           ไชยสุนทรกติต ิ           นางสาวพีรดา  นิ่มพระยา               
ม.๓/๕ นางสาวอรวรรณ           พันธุ์ภัครินทร ์           นางสาวปิยะนันท ์ โลขันธ์  
ม.๓/๖ นางสาวกุลยา           บูรพางกูร            นายกติิศักดิ ์           โฉมวิไล 
ม.๓/๗ นางสาวณัฏฐณชิา          โมสันเทียะ             นางสาวอโนชา             โปชวิ 
ม.๓/๘ ว่าทีร่.ต.หญิงกิ่งกมล       ชูกะวโรจน ์            นางสาวกัลยา           ธนเกียรติโกศล  
ม.๓/๙ นายวิทวัส           นดิสูงเนิน            นางสาวจันทพร           ศรีคำ  
ม.๓/๑๐  นางสาวทิพวรรณ         โล่กติตธิรกุล            นางสาวสุภิดา           โลเกษ 
ม.๓/๑๑  นางสาวสีวล ี            ยืนยาว                      นายทศพร              โอภาโส 
ม.๓/๑๒  นายภาคภูม ิ             แก้วเย็น                      นางธญัญา                   สตภิา 
ม.๓/๑๓  นางสาวพัชารวัลย์         บุตรพรหม            นายสราวธุ              รตันนท ์
ม.๓/๑๔ นางสาวพรวล ี            สขุสอาด            นางสาวจันทรา            ตระกูลเศรษฐสริิ   
ระดับ ม. ๔ 
ม.๔/๑  นางสาววิไลวรรณ  เบอร์ดี   นางสาวอัญชิสา            เหมทานนท์  
ม.๔/๒  นางสาววราลี                สินธุวา                 นางสาวฌชัชา        ปัญญาเมา 
ม.๔/๓  นางสาวอนุสรา              สขุสุคนธ ์                 นางสาววชริาภรณ ์        สันตวงษ ์
ม.๔/๔  นางปัทมา                    รตันจำนงค ์                 นางสาววิไลวรรณ ์        รัตนะ 
ม.๔/๕  นางสาวจินต์จุฑา           เกษร                 นางสาวอาทิตยาภรณ ์ บทนอก 
ม.๔/๖  นางสาววทันยา             ใจนันตา                 นางสาวอนฐัชา  รัง 
ม.๔/๗  นางสาวจีญาพชัญ์          แก้มทอง                 นางสาวนฤมล        รับส่ง 
ม.๔/๘  นางสาวกมลลักษณ์         สร้อยเงิน                 นางสาวปรารถนา  รุ่งเรือง 
ม.๔/๙  นางสาวญาณิศา            ชาญกิจกรรณ์                นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศร ี
ม.๔/๑๐  นายชนินทร์               บัวแจ้ง                 นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร ์
ม.๔/๑๑  นายอรรถพล              ยตะโคตร                 นางโสภา  สุขนิคม 
ม.๔/๑๒  นางสาวเมทติา            ชัยมา                 นางสาวธีราอร  วงษ์ไกร 
ม.๔/๑๓  นายนธิิภัทร ์               สร้อยเชื้อด ี                 นางสาวพัชรินทร ์  มุ่งเงิน 
ระดับ ม. ๕ 
ม.๕/๑  นางสาวณิชานันทน์         ศรีโพธิ์อ่อน                 นางสาวกัญญาภัคต์      สมพงษ์ผึ้ง  
ม.๕/๒  นางสาวเมธาวี               สุขเจริญ                 นางบุญเยี่ยม             พิทักษ์วงศ ์
ม.๕/๓   นางสาวจุฑารตัน์           เกาะหวาย                 นางสาวชลติา        บุญรักษา 
ม.๕/๔   นายชว  นัส                 แก้วพรหม                 นางสาวนงคราญ         คำลัยวงษ ์
ม.๕/๕   นายชนเมธี                  ศรีษะเทือน                 นางสาวกชพรรณ         เอี่ยมอุ้ย 
ม.๕/๖  นางสาวสรินนา              หมอนสุภาพ                 นางสาวกนกภรณ ์       โพธิ์เขียว 



ม.๕/๗  นายนพดล                   คำพร                 นางสาวณชิพัณณ์        เฉลิมพันธ์ 
ม.๕/๘  นางสาวอมรรตัน ์           มะลิงาม                 นางสาวชนกนันท์      บุญสิงห ์                             
ม.๕/๙  นางสาวโสภดิา              ไชยวรรณ                 นางสาวจรุรีัตน ์     บุญทรง 
ม.๕/๑๐  ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ    สนามไชย                 นางสาวกญัญาภัคต ์      สมพงษ์ผึ้ง 
ม.๕/๑๑   นายอภิวัฒน ์             บุญอ่อน                 นางสาววิมล               อภิเมธีกุล 
ม.๕/๑๒   นายชิษณ ุ                หนูแดง                 นางสาวจริา       จั่นเล็ก 
ม.๕/๑๓   นางสาวสุนทรี            วรีะปรีชา                 นายปวติร                  สมนึก 
ระดับ ม. ๖ 
ม.๖/๑ นายธรีะพงษ ์  มวานนท ์            นางสาวศศธิร  เมอืงมูล 
ม.๖/๒ นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร            นายสัณห ์  พินิจมณรตัน์ 
ม.๖/๓ นายจักรกฤษณ ์  แก้วลำหัด            นางสาวณัฐณชิา  กัญญะลา  
ม.๖/๔ นางสาวประภาศริิ  อุทัยศร ี                      นายศราวุธ  คารมหวาน 
ม.๖/๕ นางสาวลาวัลย ์  คงแก้ว                      นางนลินพร  สมสมัย 
ม.๖/๖ นางสาวจันทรจ์ิรา  สุขสิงห์                      นายทนิกร  พานจันทร์ 
ม.๖/๗ นางสาวอัญชนา  แช่จิว   นางสาวนาตาชา  ร้อยกรอง 
ม.๖/๘ นางพชันีย์  คงเกิด                    นางสาวสุทธิมา  นิลละออ  
ม.๖/๙ นางสาวอุษณีษ ์  อ่อนแท ้                     นางสาวกมลรตัน์  ตระกูลสถิตย์มั่น 
ม.๖/๑๐ นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล           นายจักรกฤษณ ์  ชัยปราโมทย ์
ม.๖/๑๑ นางสาวศตติา  อยูย่ืน                      นายสทิธิชัย  มาโนชญ์กุล 
ม.๖/๑๒ นางสาวสมฤดี              เจียรสกุลวงศ ์           นางสาวนาตาชา  ร้อยกรอง  
ม.๖/๑๓ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา                      นางสาวปวีณา  ฉิมยินดี   

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่ ๒๗  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

สั่ง ณ วันที ่ ๒๗  เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

   ( นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 
 
 
 
 
 



 
 

กำหนดการพิธีไหว้ครู 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา  ๒๕๖๕   

วันพฤหัสบดีที่  ๙  มถิุนายน  ๒๕๖๕  ณ  ลานใต้โดม  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลา           กำหนดการ 
ม.ต้น   
๐๗.๓๐ น.   - คร ูนักเรียน พร้อม  ณ  ลานอเนกประสงค ์
๐๘.๐๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตวัแทนนักเรียนกล่าวนำสวดมนต์   

- ตวัแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้คร ูและคำปฏิญาณ  
- ตวัแทนคณะกรรมการนักเรียนนำพานดอกไม้, ธูป - เทยีน ขึ้นไหว้คณะผู้บริหาร 
- ตวัแทนห้องนำพานดอกไม้, ธูป - เทยีน ขึ้นไหว้คร ู
- ประธานเจิมหนังสือ  
- นักเรียนรว่มร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 
- ประธานให้โอวาท 

๑๐.๑๐ น.   - เสร็จสิ้นพิธีการ 
ม.ปลาย 
๑๐.๑๐ น.   - คร ูนักเรียน พร้อม  ณ  ลานอเนกประสงค ์
๑๐.๔๐ น.   - ประธานจุดธูป - เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
   - ตวัแทนนักเรียนกล่าวนำสวดมนต์   

- ตวัแทนนักเรียนกล่าวคำไหว้คร ูและคำปฏิญาณ  
- ตวัแทนคณะกรรมการนักเรียนนำพานดอกไม้, ธูป - เทยีน ขึ้นไหว้คณะผู้บริหาร 
- ตวัแทนห้องนำพานดอกไม้, ธูป - เทียน ขึ้นไหว้คร ู
- นักเรียนรว่มร้องเพลง “พระคุณที่สาม” 
- ประธานให้โอวาท 

๑๑.๕๐ น.   - เสร็จสิ้นพิธีการ 
 
การแต่งกาย 

นักเรียน  : ชุดนักเรียน 
ครู    : ใส่ชุดข้าราชการ 

 
 


