
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี  ๔๒/ ๒๕๖๖ 

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

…………………………………………………………………………..……. 

ดวยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกำหนดพิธีปจฉิมนิเทศใหแกนักเรียนที ่สำเร็จการศึกษา ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันศุกร ที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ณ ลาน

โดมอเนกประสงค โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เพื่อใหพิธีปจฉิมนิเทศเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุวัตถุประสงค 

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา  ๒๗  (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ  ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ    ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ  

นางปานทิพย    สุขเกษม   กรรมการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล   กรรมการ 

นางสาวพนิดา    ยอดรัก   กรรมการ  

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท   กรรมการ  

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด   กรรมการ 

นางสาวจรรยา   ศรีแจม   กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนฤมล   รับสง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ใหคำปรึกษา แกไขปญหาตางๆ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดี 

๒. คณะกรรมการฝายดำเนินการ 

   นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แชมชื่น  กรรมการ  นายสาธติ แกวศรีทัศน กรรมการ  

นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ  นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นางอรอนงค ชาญรอบ กรรมการ  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  

นายชวนัส แกวพรม กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  กรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  นายสุชาต ิ รัตนเมธากรู  กรรมการ 

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางสาวพรวล ี สุขสอาด  กรรมการ 

นางอาภาภรณ  อริวัน   กรรมการ  นางสาวสวีล ี ยืนยาว  กรรมการ 

นายนพดล  คำพร   กรรมการ  นางปทมา รัตนจำนงค กรรมการ 



นางจันทรเพ็ญ จันทรทอง กรรมการ  นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ 

นางสาวจริาพร เวียงชนก กรรมการ  วาที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง กรรมการ 

นางสาวโสภดิา ไชยวรรณ กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 

นางสาวโสภา สุขนิคม  กรรมการ  นายปฏิภาณ โศรกศรี  กรรมการ 

นางสาวศรัณยา อรามศริิรุจิเวทย กรรมการ  นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 

ครูที่ปรึกษา ม.๓ และ ม.๖ ทุกทาน กรรมการ 

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการและเลขานุการ   

 นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นายธีระพงษ  มวานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี   ๑. วางแผน และประสานงานใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  และบรรลุวัตถุประสงค

 ๒.  เขารวมพิธปีจฉิมนิเทศ 

๓.  คณะกรรมการฝายรบัลงทะเบียนนักเรียนท่ีเขารวมพิธีปจฉิมนิเทศ  

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

ระดับช้ัน ช่ือครูท่ีปรึกษา  ช่ือครูท่ีปรึกษา  

ม.๓/๑ นางสาวรัตยา รางกายด ี -  

ม.๓/๒ นางสาวพิทธดิา ปราโมทย -  

ม.๓/๓ นายสุริยา ทรัพยเฮง นางอรอนงค   ชาญรอบ 

ม.๓/๔ นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตต ิ -  

ม.๓/๕ นางสาวขวัญวจิิตรดา ขันทะวงศวัฒนา -  

ม.๓/๖ นางสาวกุลยา บูรพางกรู นายกิติศักดิ์   โฉมวิไล 

ม.๓/๗ นางสาวอโนชา   โปซิว นางสาวปราณีย บัวแกว 

ม.๓/๘ วาที่ ร.ต. หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน นางสาวศรัณยา อรามศริิรุจิเวทย 

ม.๓/๙ นางสาวปาริฉัตร อะโรคา นายปฏิภาณ โศรกศร ี

ม.๓/๑๐ นางสาวทพิวรรณ โลกิตตธิรกุล นางสาวสุภดิา โลเกษ 

ม.๓/๑๑ นางสาวสวีล ี ยืนยาว นายทศพร โอภาโส 

ม.๓/๑๒ นายภาคภูม ิ แกวเย็น -  

ม.๓/๑๓ นางสาวพัชราวัลย บุตรพรม นายสราวุธ รัตนนท 

ม.๓/๑๔ นางสาวพรวล ี  สุขสอาด นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศริ ิ

ม.๖/๑ นายธีระพงษ มวานนท นางสาวศศธิร เมืองมูล 

ม.๖/๒ นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวมณรีัตน             เชื้อเวียง 



ระดับช้ัน ช่ือครูท่ีปรึกษา  ช่ือครูท่ีปรึกษา  

ม.๖/๓ นายจักรกฤษณ แกวลำหัด -  

ม.๖/๔ นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี นายศราวุธ คารมหวาน 

ม.๖/๕ นางสาวลาวัลย คงแกว นางนลินพร สมสมัย 

ม.๖/๖ นางสาวจันทรจริา  สุขสิงห นายทินกร พานจันทร 

ม.๖/๗ นางสาวอัญชนา แซจิว -  

ม.๖/๘ นางพัชนีย คงเกิด -  

ม.๖/๙ นายเจะกามา  สือนิ นางสาวสุมินญา นอลา 

ม.๖/๑๐ นายศักรินทร ศรีตระกูล นายจักรกฤษณ ชัยปราโมทย 

ม.๖/๑๑ นางสาวศศติา อยูยืน นายสิทธิชัย มาโนชญกุล 

ม.๖/๑๒ นางสาวสมฤด ี เจียรสกุลวงศ นางสาวณัฐชยา                ทองแดง 

ม.๖/๑๓ นางสาวปยวรรณ ฑิมัจฉา -  

หนาท่ี   ๑. ครูที่ปรกึษา ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่จะเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศตามเกณฑการเขารวมกจิกรรม 

๒. ครูที่ปรกึษา เช็คชื่อเพื่อลงทะเบียนนักเรียนที่จะเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศบริเวณหนาเวทีใตโดม 

๔. คณะกรรมการฝายปจฉิมนิเทศ     

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับสง  รองประธานกรรมการ 

นางสาวอริสา แชมชื่น  กรรมการ  นายสาธติ แกวศรีทัศน กรรมการ  

นายอรรถพล  ยตะโคตร กรรมการ  นายอภิวัฒน บุญออน  กรรมการ 

นางอรอนงค ชาญรอบ กรรมการ  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน  กรรมการ  

นายชวนัส แกวพรม กรรมการ  นางสาววิไลวรรณ รัตนะ  กรรมการ 

นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  นางสาวสวีล ี ยืนยาว  กรรมการ 

นายนพดล  คำพร   กรรมการ  นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการ 

นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศริ ิกรรมการ  นางสาวศศธิร  เมืองมูล  กรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกูล  กรรมการ  นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ 

นางสาววิมล อภิเมธีกุล กรรมการ  นางอาภาภรณ  อริวัน   กรรมการ  

นางจันทรเพ็ญ จันทรทอง กรรมการ  นางสาวศยามล ดีวิลัย  กรรมการ 

ครูที่ปรึกษา ม.๓ และม.๖ ทุกทาน  กรรมการ  

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการและเลขานุการ   

 นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นายธีระพงษ  มวานนท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



หนาท่ี  ๑. วางแผน ประสานงาน ดำเนินงาน ใหพธิีปจฉิมนิเทศ เปนไปดวยความเรียบรอย 

         ๒. ประสานงานกับคณะครู  บุคลากร และผูที่เกี่ยวของ 

         ๓. จัดหาและเตรียมตัวแทนครูและนักเรียนกลาวความรูสกึ 

          ๔. จัดหาและเตรียมตัวแทนนักเรียนนำกลาวบทไหวครู คำปฏิญาณตน และรองเพลงมารชโรงเรียน 

๕. จัดหาเตรียมอุปกรณที่ใชดำเนินกิจกรรม 

 ๖. จัดทำวดีิทัศนประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียน ม.๓ และ ม.๖  

 ๗. จัดทำซุมและจัดพธิีการ 

๕. คณะกรรมการฝายพิธีการ และพิธีกร 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ   แกวลำหัด รองประธานกรรมการ  

นางสาวเมทิตา ชัยมา  กรรมการ  นายชนินทร บัวแจง  กรรมการ  

นายนักขตฤกษ ภูระหงษ กรรมการ  นายศุภชัย  นัคราจารย กรรมการ 

นางสาวสธุิตา  ศรียางนอก กรรมการ  นางสาวปารณีย   บัวแกว  กรรมการ 

นางสาวลาวัลย  คงแกว  กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. เปนพิธีกรดำเนินรายการใหเปนไปตามข้ันตอน โดยประสานงานกับทกุฝาย 

          ๒. จัดเตรียมคำกลาวรายงานและคำกลาวใหโอวาท มอบใหประธานในพธิี ฯ  

          ๓. เชิญชวนคณะครใูหไปรวมพิธ ี

 ๔. จัดเตรียมเพลงที่จะใชในพิธ ี

๖. คณะกรรมการฝายการแสดง 

นางสาวชลติา  บุญรักษา ประธานกรรมการ 

   นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย  รองประธานกรรมการ 

นางนวรัตน นาคะเสนียกุล กรรมการ  นางสาวเมทิตา ชัยมา   กรรมการ  

นางสาวสธุิดา ดานซาย  กรรมการ  นางสาวปารณีย   บัวแกว  กรรมการ  
นายสาธติ  แกวศรีทัศน กรรมการและเลขานุการ   

หนาท่ี   ๑. จัดการแสดงฟอนบายศรีสูขวัญ เพื่อเปนสิริมงคล และแสดงความยินดี แกนักเรียนที่จบการศกึษา 

 ๒. ดำเนินกิจกรรมคอนเสิรตใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

๗. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษา 

   นายสุริยา    ทรัพยเฮง ประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก  กรรมการ  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ 

นายสิทธิชัย มาโนชญกุล กรรมการ  นายวัชระ เตงเจริญสุข      กรรมการ  

นายภาคภูมิ        แกวเย็น        กรรมการ 



นายจักรกฤษณ  ชัยปราโมทย กรรมการและเลขานุการ    

   นายกำพล  จางจะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี ๑. จัดเครื่องเสียง ระบบไฟใหสมบูรณ พรอมสำหรับการใชงาน ณ ลานใตโดม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

๒. บันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวในพิธีการ 

๓. จัดทำวดีิทัศนประมวลภาพการทำกิจกรรมของนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖ ปการศกึษา ๒๕๖๕ 

๔. ดำเนินการถายทอดสดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๕. จัดทำปายกจิกรรมตวัอักษรขอความ 

 

 

 

 

 

 

๘.  คณะกรรมการอาคารสถานท่ี และสภาพแวดลอม 

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวณิชชา   บุตรสีมาตร กรรมการ  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศร ี กรรมการ 

นางสาวพัชรินทร มุงเงิน  กรรมการ  นายเจะกามา  สือนิ  กรรมการ 

นักพัฒนา    กรรมการ    

 นายจิรัฏฐ    จิระเดชประไพ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  ๑. จัดสถานทีใ่หสะอาด เปนระเบียบ และตกแตงดอกไม ประดิษฐผาเวทีใหสวยงาม ณ ลานใตโดม 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

        ๒. จัดที่น่ังสำหรับคณะคร ูและนักเรียน ผูเขารวมงาน 

          ๓. จัดโตะหมูบูชา 

๔. จัดเตรียมซุมและสถานที่ถายภาพ  

๙. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ  

นายปวิช   เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นายจักรกฤษณ  แกวลำหัด รองประธานกรรมการ 

นางสาวกชพรรณ เอี่ยมอุย กรรมการ  นางสาวธรีาอร วงษไกร  กรรมการ 

นางสาวอรระยา ณรงคชัย กรรมการ  นางสาวปาริฉัตร  อะโรคา  กรรมการ  

   นักพัฒนาทุกคน      กรรมการ 

พิธีปจฉิมนิเทศนักเรียน   

“ปลูกรักสถาบัน ผกูพันตลอดกาล”  

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๖๖ 

 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 

                                        

                                 

 



   นายนิธิภัทร  สรอยเชื้อด ี กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวศริิมา  บุญสวัสดิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี บริการอาหารวางแกคณะครแูละนักเรียนที่ชวยเหลือกิจกรรม 

๑๐. ฝายรักษาความปลอดภัย 

นางสาวจรรยา   ศรีแจม  ประธานกรรมการ 

นางสาวนฤมล   รับสง  รองประธานกรรมการ 

นายสุชาต ิ  รัตนเมธากรู กรรมการ  นางสาวสวีลี  ยืนยาว  กรรมการ 

นายชิษณุ หนูแดง  กรรมการ  นางสาวธนาภา แซเลา  กรรมการ  

นายปฏิภาณ  โศรกศร ี กรรมการ  นายทศพร โอภาโส  กรรมการ 

นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 

นายชวนัส  แกวพรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี  วางแผน ดำเนินการ ดูแลรักษาความปลอดภัย เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอย อำนวยความสะดวกในการ

จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ 

๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผล  

นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  ประธานกรรมการ 

นายธีระพงษ  มวานนท รองประธานกรรมการ 

นางสาวพรวล ี  สุขสอาด  กรรมการ  นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศริ ิกรรมการ 

นายศักรินทร  ศรีตระกูล  กรรมการ  นางสาวศศธิร  เมืองมูล  กรรมการ 

นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร กรรมการ    

   นางสาวธนิดา   ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการและเลขานุการ  

   นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

หนาท่ี   ทำการประเมินผล สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการ 

  ทั้งน้ีตั้งแต   วันที ่ ๑๓  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

สั่ง ณ วันที ่ ๑๓  เดอืน  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
( นายสันติพงศ ชินประดษิฐ ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนวชริธรรมสาธิต 

 

 



 

 

ก ำหนดกำรกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที ่6 ปีกำรศึกษำ 2565 

วันศุกร์ ที่ 17 กุมภำพันธ์ 2566 เวลำ 7.00 – 17.00 น.  
ณ หอประชุมและลำนใตโ้ดมโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

 

ช่วงที่ 1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
07.00 – 07.30 น. นักเรียนม.6 ขึน้ห้องโฮมรูมเก็บสัมภาระ  
07.30 – 07.45 น.  นักเรียนม.6 เข้าแถวที่ลานโดมเอนกประสงคเ์พื่อเตรียมเคารพธงชาติ ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียน 
07.45 – 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. นักเรียนม.6 เดินขบวนขึ้นนั่งประจ าที่บนหอประชุม  
   (ผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาชั้นม.6 พร้อมกันที่ห้อง TO BE NUMBER ONE) 
08.30 – 09.15 น. คณะผู้บริหาร และคณะครทูีป่รึกษาม.6 เดนิขบวนขึ้น (นกัเรียนยืนต้อนรับ) 
   - พิธีกรเชิญประธาน “ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ” จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และรบัค ากล่าวรายงาน 
   - “รองฯ จรรยา ศรีแจ่ม” กล่าวรายงาน 
   - ประธานในพิธี ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ กล่าวให้โอวาท (นักเรียนนั่ง) 
   - ครูอาวุโส ม.6 “ครูพัชนีย์ คงเกิด” กล่าวความรู้สึก 
   - ครูหัวหน้าระดับช้ันม.6 “ครูธีระพงษ์ มวานนท”์ กล่าวความรู้สึก 

- ตัวแทนนักเรยีนม.6 “นายภูริช กมลวรานนท”์ กล่าวความรู้สึก 
- ประธานนักเรียนกล่าวความรู้สึกถึงรุ่นพี่ (ทุกคนน่ังลง) 
- วิดีโอภาพความทรงจ านักเรียนระดับช้ันม.6  

09.15 – 10.00 น. - นักเรียนทัง้หมดกล่าวบทไหว้ครู พร้อมมอบมาลัยให้ผูบ้ริหารและครูทีป่รึกษา 
     (ครูที่ปรึกษาเลื่อนเก้าอี้หันหน้าไปทางนักเรียน) 

- นักเรียนกลา่วค าปฏิญาณตน, ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน (ทุกคนยืนขึ้น) 
- ขบวนแห่บายศรี การแสดงบายศรีสู่ขวัญ (ทุกคนนั่งลง) 

   - พิธีสู่ขวัญผูกข้อมือครูที่ปรึกษา  
09.45 – 10.00 น. - สภานักเรียนตั้งแถวซุ้มธง คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และครูผู้สอน ตั้งแถวรอส่งนักเรียนม.6 

ลงจากหอประชุม (หน้าห้อง TO BE NUMBER ONE) 
10.00 – 10.30 น. นักเรียนม.6 เดินข้ึนห้องโฮมรูม 
11.00 – 11.50 น. กิจกรรมเปิดใจ ณ ห้องโฮมรูม 
11.50 – 12.40 น. นักเรียนม.6 พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ช่วงที่ 2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
07.00 – 07.30 น. นักเรียนม.3 ขึน้ห้องโฮมรูมเก็บสัมภาระ  
07.30 – 07.45 น.  นักเรียนม.3 เข้าแถวที่ลานโดมเอนกประสงคเ์พื่อเตรียมเคารพธงชาติ ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียน 



07.45 – 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
08.00 – 09.00 น. นักเรียนม.3 เดินขึ้นห้องโฮมรูม เพื่อร่วมกิจกรรมอ าลาครอูาลัยเพ่ือน ณ ห้องโฮมรูม 
09.00 – 09.30 น. นักเรียนม.3 ลงมารายงานตัวที่ลานโดมเอนกประสงค์ ครทูี่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียน 
09.30 – 10.00 น.  นักเรียนเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 
10.30 – 11.00 น. นักเรียนม.3 เดินขบวนขึ้นนั่งประจ าที่บนหอประชุม 
   (ผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาชั้นม.3 พร้อมกันที่ห้อง TO BE NUMBER ONE) 
11.00 – 11.30 น. คณะผู้บริหาร และคณะครทูีป่รึกษาม.3 เดนิขบวนขึ้น (นกัเรียนยืนต้อนรับ) 
   - ประธานในพิธี ผอ.สันติพงศ์ ชินประดิษฐ กล่าวให้โอวาท (นักเรียนนั่ง) 
   - ครูอาวุโส ม.3 “ครอูรอนงค์ ชาญรอบ” กล่าวความรู้สึก 
   - ครูหัวหน้าระดับช้ันม.3 “ครูกิติศักด์ิ โฉมวไิล” กล่าวความรู้สึก 

- ตัวแทนนักเรยีนม.3 “เด็กหญิงศศิกานต์ พงษ์ศร”ี กล่าวความรู้สึก 
- วิดีโอภาพความทรงจ านักเรียนระดับช้ันม.3 

11.30 – 12.00 น. - นักเรียนทัง้หมดกล่าวบทไหว้ครู พร้อมมอบมาลัยให้ผูบ้ริหารและครูทีป่รึกษา 
     (ครูที่ปรึกษาเลื่อนเก้าอี้หันหน้าไปทางนักเรียน) 

- นักเรียนกล่าวค าปฏิญาณตน, ร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน (ทุกคนยืนขึ้น) 
   - พิธีสู่ขวัญผูกข้อมือครูที่ปรึกษา (ทุกคนนั่งลง) 
12.00 – 12.40 น. นักเรียนม.3 พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
 

ช่วงที่ 3 กิจกรรมคอนเสิร์ต 
08.00 – 09.30 น. วง LEMONY soundcheck 
09.30 – 11.00 น. วง Wolftone Soundcheck 
11.00 – 12.00 น.  วงโรงเรียน Soundcheck 
12.40 – 13.00 น. นักเรียนทกุคนพร้อมกันบริเวณลานโดมเอนกประสงค ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต (ปดิอาคาร) 
13.00 – 13.45 น. การแสดงคอนเสิร์ตวงโรงเรียน 
14.00 – 15.00 น.  การแสดงคอนเสิร์ตวง Wolftone  
15.15 – 16.15 น. การแสดงคอนเสิร์ตวง LEMONY 
16.15 – 17.00 น. นักเรียน ม.3 และม.6 แยกยา้ยอ าลาครผูู้สอนและรุ่นพี่รุน่น้อง 
17.00 น.  นักเรียนทุกคนและบุคคลภายนอกเดินทางกลับบ้าน 
 

หมำยเหตุ :  -    ก าหนดการมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- คุณสมบัตขิองนักเรียนม.3 ม.6 ทีส่ามารถเขา้ร่วมกิจกรรม ดังนี้ 

1. นักเรียนเปน็ผู้ไม่มีผลการเรียน 0 ร มผ (ณ วันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2566) 
     2. นักเรียนเป็นผู้มีคะแนนความประพฤติเหลือ 70 คะแนนขึ้นไป (ณ วันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2566) 
 3. นักเรียนทีไ่ม่ซ้อมเขา้ร่วมกิจกรรม ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2566 
 4. ในวันที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 นักเรียนท่ีมารายงานตัวไม่ตรงเวลา ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

กำรแต่งกำย :  คร ู  สวมเสื้อพละสีขาวเขียว และเสื้อสูทโรงเรียน 
          นักเรียน  สวมชุดนักเรียน 

(บุคคลภายนอกสามารถเข้าโรงเรียนได้เวลา 15.10 – 17.00 น. โดยการแลกบัตร) 
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