
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่ ๑๗๙ / ๒๕๖๕  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดพิธีไหว้ครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๕ 

       

 ด้วยโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” ก ำหนดจัดพิธีไหว้ครู   ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕                 
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์                  
เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมเคำรพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพำจำรย์ ควำมกตัญญูกตเวทีต่อครูอำจำรย์ผู้ประสิทธิ์
วิชำควำมรู้ให้ สำมำรถน ำไปประกอบวิชำชีพ สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนำคต 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

  นายประจวบโชค  สร้อยสม ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดิ ์ รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 
  นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  ว่าที ่ร.ต.สมรักษ ์แทนลาน รองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
  นางสาววนิดา กาบสุวรรณ รองผู้อ านวยการ    กรรมการ 
  นายเกษม เมาลิทอง  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศุภมงคล อินทร์สนอง  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายศักรินทร์  วงษ์แหยม  คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นายปลื้ม  ปรีชา   คร ูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นางสาวสมาพร สมสืบ   คร ูช านาญการ  กรรมการ 
  นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล คร ูช านาญการ  กรรมการ 
หน้ำที่   ๑. วำงแผนและก ำหนดกำรด ำเนินงำน  ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำช่วยแก้ไขปัญหำอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ำยต่ำงๆในกำรปฏิบัติงำน ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

คณะกรรมการด าเนินงาน 
  ว่าที ่ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 

 นำยเกษม เมำลิทอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมการ 
  นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นำยปลื้ม    ปรีชำ  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงเจียมจิตร  บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยพีระศิลป์   เอกฐิน  คร ู   กรรมกำร 
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  นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่   ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำรเพื่อชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้
      เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
            ๒. ควบคุม ดูแล  ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ   
         ๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ  อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่   
  นำยประสพชัย  แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวกฤติญำ  ทองประวัติ คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช  วงศ์สุวัฒน ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวทิพย์สุดำ ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  ว่ำที่ ร.ต.ฮำซัน เดชเสถียร  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวสุธิตำ สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำววรำงคณำ พิณสำมสำย ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำยธรรมนูญ ระวังใน  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว    กรรมกำร 
  นำยธีรวัฒน์  เพ็ชร์วำรี  คร ูช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. จัดชุดรับแขก  ๑  ชุด  เก้ำอ้ีส ำหรับครูบนเวที แถวแรกจ ำนวน ๘ ตัว ด้ำนหลังตำมควำม
       เหมำะสม   
  ๒. จัดโต๊ะส ำหรับวำงพำนไหว้คร ู  
  ๓. จัดเตรียมที่นั่งดนตรีไทยบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
  ๔. จัดเตรียมพรมยำวบริเวณด้ำนหน้ำแถวกลำงและประดับผ้ำบริเวณหน้ำเวที 
  ๕. จัดท ำ และติดป้ำยไวนิลตัวอักษรที่โดมรำชำวดีภิรมย์  
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  ๖. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชำ   พระพุทธรูป  ธงชำติ   และพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระ
      เจ้ำอยู่หัวพร้อมดอกไม้ธูปเทียน  
  ๗. จัดโต๊ะเจิมหนังสือ  
  ๘. ปฏิบัติงำนอื่น ๆที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 
  นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงนงพงำ     อิสสอำด  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร 
  นำยอัศวิน  ศรีบัว  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำยธีระวัฒน์   เพ็ชร์วำรี  คร ู   กรรมกำร 
  นำยทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  คร ู   กรรมกำร 
  นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำววิชญำพร อุ่นมี              คร ู   กรรมกำร 
  นำยฉัตรดำว   ฉันทะ  คร ู   กรรมกำร 
   ครูที่ปรึกษำทุกคน     กรรมกำร 
  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้ำที่ ๑. ควบคุมและจัดนักเรียนเข้ำโดมรำชำวดีภิรมย์ เพ่ือฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู  
      ในวันพุธที ่๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  เวลำ ๑๒.๕๐ - ๑๔.๓๐ น.  
      ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น     เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 
  ๒. ควบคุมและจัดนักเรียนเข้ำโดมรำชำวดีภิรมย์ เพ่ือท ำพิธีไหว้ครู  
      ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เข้ำแถวเคำรพธงชำติบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เข้ำแถวเคำรพธงชำติหน้ำเสำธง 
             เวลำ  ๐๘.๔๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
        เวลำ ๑๐.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   พิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  

 ๓. ประสำนงำนกับครูที่ปรึกษำให้คัดเลือกนักเรียนตัวแทนห้องๆละ ๒ คน ชำย ๑ คน  
     หญิง ๑ คน  เป็นผู้ถือพำนไหว้ครู  

 
พิธีไหว้ครู 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 
๑๖ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ” 
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 ๔. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร เพ่ือควำมเรียบร้อยในกำรฝึกซ้อมและประกอบพิธี 

  ๕. ครูที่ปรึกษำดูแลกำรจัดท ำพำนไหว้ครู โดยตัวแทนห้องเรียนละ ๑๐ คน  
     วันพุธที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๔๐ น. – ๑๕.๒๐ น ตำมสถำนที่ท่ีก ำหนดดังนี้ 

บริเวณใต้โถงอำคำร ๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
บริเวณหอประชุมอเนกประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

 ๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนักเรียนผู้น าถือพานไหว้ครู 
  นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่ คร ู   ประธำนกรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม อุลิต  คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสุกัลยำ  เสือจ ำศิลป์  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
  นำงสำวโสภิต  สุจิตตกุล  คร ู   กรรมกำร 

นำงสำวกัลพัตร์ เสรีชัย  คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวรวีพรรณ โชติสมบัติ คร ู   กรรมกำร 
นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์  คร ู   กรรมกำร 

  นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู   กรรมกำร 

  จ่ำสิบเอกธนพล  สูงกลำง  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู   กรรมกำร 

  นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
นำยพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 

  นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี  ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง  กรรมกำร 
  นำงสำวกัญญำรัตน์ ศิลำแยง คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 หน้ำที่  ๑. นัดหมำยฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนถือพำนแต่ละระดับ ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕  

     ช่วงเวลำเข้ำแถวเคำรพธงชำติ และฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕  
  ๒. ประสำนงำนคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้มอบหมำย 

คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู 
  นำงเจียมจิตร   บัวประเสริฐ ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวอริยำ  กันทะวงค์  คร ู   รองประธำนกรรมกำร  

นำงสุดำพร   ยิ้มสิน  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
  นำยวันเฉลิม   อุลิต  คร ู   กรรมกำร 
  นำงสำวชญำภำ   ลีวรรณ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 หน้ำที่ ๑. จัดท ำเกณฑ์กำรให้คะแนนกำรประกวดพำนไหว้ครู 
  ๒. เป็นคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดพำนไหว้ครู โดยตัดสินแยกเป็นระดับชั้นและตัดสินรวม
      กำรแข่งขันเป็นระดับมัธยมศึกษำตอนต้นและมัธยมศึกษำตอนปลำย 
            ๓. จัดท ำเกียรติบัตรผู้เข้ำร่วมกำรประกวดพำนไหว้ครู 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
  นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร  
  นำยภูวดล ส ำลี   คร ู   รองประธำนกรรมกำร                                
  นำยณัฐวุฒิ สำยันต์  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
                     คณะกรรมกำรสภำนักเรียนจ ำนวน ๒ คน   กรรมกำร   
  นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 หน้ำที่ ๑. จัดและควบคุมรำยกำรให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด  
  ๒. จดัหำคณะกรรมกำรสภำนักเรียนจ ำนวน ๒ คนร่วมเป็นพิธีกรในงำน 
           ๓. เป็นพิธีกรจัดล ำดับขั้นตอนกำรฝึกซ้อมและวันประกอบพิธีไหว้ครู 

 ๔. ประสำนงำนกับฝ่ำย ควบคุมดูแลนักเรียน 
            ๕. จัดหำและฝึกซ้อม ควบคุมตัวแทนนักเรียนน ำสวดคำถำบูชำครู  ปฏิญำณตน 

คณะกรรมการฝ่ายดนตรีไทย 
  นำยศุภมงคล อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวธำรำธร อะมะตะ  นักศึกษำฝึกสอน  กรรมกำร 
  นำงสำวสมำพร สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 หน้ำที่ ๑. จัดฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนบรรเลงดนตรีไทยในงำนไหว้ครู 
   ๒. ประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกำร และฝ่ำยจัดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำร 

คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 
 นำยพีระศิลป์ เอกฐิน  คร ู   ประธำนกรรมกำร   
 นำยภำณุพันธ์    จันทร์หอม คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
 นำยธนกฤต ว่องธัญญำกรณ์ ครผูู้ช่วย   กรรมกำร  
 นำงสำวพัชรี บัวอำจ   ครูผู้ช่วย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑. ประสำนงำนกับฝ่ำยสถำนที่ในกำรจัดเครื่องเสียง บริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
  ๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
 นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  คร ู   ประธำนกรรมกำร   
 นำยเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน คร ู   กรรมกำร 
 นำงสำวศุภศิริ สอนสิทธิ์  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร 



-๖- 
 นำยพิทยำ ขุนน้อย  ครผูู้ช่วย   กรรมกำร                                         
 นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่   ๑. บันทึกภำพนิ่งและภำพเคลื่อนไหวกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมล ำดับก ำหนดกำรตลอดพิธี 
 ๒. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายบริการ 
นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ ประธำนกรรมการ 

  นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ช านาญการพิเศษ รองประธำนกรรมการ 
  นางอารีวรรณ แน่ประโคน  ครู ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  นำงสำววรรณสิริ   นำคเรือง ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นางสาวธนารักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ                                               
  นางสาวลักขณา  ภาคโภค ี ครูอัตราจ้าง  กรรมการ     
  นักศึกษาฝึกสอนและคณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
  นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมกระแจะแป้งเจิมหนังสือ  หนังสือส ำหรับเจิม  และล ำเลียงพำนไหว้ครูไปจัดตั้งบน
      โต๊ะที่ฝ่ำยสถำนที่เตรียมไว้ 
   ๒. อ ำนวยควำมสะดวกประธำนในกำรจัดธูปเทียน  บูชำพระรัตนตรัย  เจิมหนังสือ  

 ๓. จัดกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในพิธีกำรต่ำง ๆ โดยประสำนงำนกับฝ่ำยพิธีกร 
 ๔. ครูที่นั่งเก้ำอ้ีแถวแรกต่อจำกผู้บริหำรรับพำนไหว้ครูล ำเลียงส่งต่อให้นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์

      และนักเรียนที่มอบหมำยหน้ำที่ไว้ 
 ๕. ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
 นำงสำวอริยำ  กัณทะวงค์  คร ู   ประธำนกรรมกำร                               
  นำงสำวญดำ   แก้วพำณิชย์ คร ู   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวเมธำวี จันทรประภำ ครูผู้ช่วย   กรรมกำร  
  นำงสำวทิพย์สุดำ   ทองมี  ครูผู้ช่วย   กรรมกำร 
  นำงสำวนัฐพร   ภูวงษ ์  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร             
 หน้ำที่   ๑. จัดเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ส ำหรับคณะผู้บริหำร  
  ๒. ปฏิบัติงานงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
  นำงสำวสกุลทิพย์   ชูพงษ์  คร ู             ประธำนกรรมกำร                                                     
  นำงสำวธนำรักษ์  ไกรสมโภชน์ ครูอัตรำจ้ำง              กรรมกำร 

  นำงสำวจุฑำทิพ  ดีละม้ำย  คร ู   กรรมกำรและเลขำนุกำร 



-๗- 
 หน้ำที่  ๑. จัดท ำแบบสอบถำมประเมินผลกำรจัดกิจกรรม 
         ๒. สรุปแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม  

 ทั้งนี้    ให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง    ณ   วันที่   ๘   มิถุนำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
         (นำยประจวบโชค  สร้อยสม) 

                                 ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ก าหนดการจัดพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

               ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณโดมราชาวดีภิรมย์ 
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

..................................................... 
เวลา กิจกรรม 

๐๗.๔๐-๐๘.๓๐ น. กิจกรรมหน้ำเสำธง 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย เข้ำแถวเคำรพธงชำติบริเวณโดมรำชำวดีภิรมย์ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น เข้ำแถวเคำรพธงชำติหน้ำเสำธง 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. เริ่มพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ประธานเข้าสู่พิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ตัวแทนครู กล่ำวน ำสวดมนต์ 
 นักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู 
 ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำปฏิญำณตน 
ตัวแทนนักเรียนถือพำนไหว้ครูมอบตำมล ำดับ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ประธำนเจิมหนังสือ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ประธำนกล่ำวให้โอวำท 
เสร็จพิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 

๑๐.๒0 -๑๒.๐๐ น. เริ่มพิธีไหว้ครู ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ประธานเข้าสู่พิธี (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  
ประธำนจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ตัวแทนครู กล่ำวน ำสวดมนต์ 
 นักเรียนกล่ำวค ำไหว้ครู 
 ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำปฏิญำณตน 
ตัวแทนนักเรียนถือพำนไหว้ครูมอบตำมล ำดับ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ประธำนเจิมหนังสือ (ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสำธุกำร) 
ประธำนกล่ำวให้โอวำท 
เสร็จพิธีไหว้ครูระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

 หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
การแต่งกาย - ข้าราชการครู ชุดเครื่องแบบข้าราชการ 
                - บุคลากรทางการศึกษา ชุดโขมพัตร์ 
                - นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน 
       - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เครื่องแบบนักศึกษา 


