
 
 
 
 
  

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
ท่ี ๘๔/๒๕๖๑ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 
 
 พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีส ำคัญท่ีมีมำแต่โบรำณ และมีอยู่ในแทบทุกสำขำอำชีพของคนไทย ถือเป็น
พิธีกรรมท่ีแสดงควำมเคำรพและระลึกถึงพระคุณของบูรพำจำรย์ ครูอำจำรย์ผู้ประสิทธิ์วิชำควำมรู้ให้ ท ำให้เรำ
สำมำรถน ำไปประกอบวิชำชีพ สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนำคต ในควำมหมำย
ของกำรไหว้ครู  คือ กำร ท่ีศิษย์แสดงควำมเคำรพยอมรับนับถือครูบำอำจำรย์อย่ำงจริ งใจ ว่ำ ท่ำน                           
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมควำมรู้ ศิษย์ในฐำนะผู้สืบทอดมรดกทำงวิชำกำร จึงพร้อมใจกันปวำรณำตัว               
รับกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ เพื่อให้บรรลุปลำยทำงแห่งกำรศึกษำตำมท่ีต้ังใจเอำไว้  
 พิธีไหว้ครูนี้ นอกจำกจะเป็นธรรมเนียมอันดีงำมท่ีมีส่วนโน้มน้ำวจิตใจคนให้รักษำคุณควำมดี และช่วย
ธ ำรงรักษำวิทยำกำรให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว กำรท่ีศิษย์แสดงควำมเคำรพยอมรับนับถือครูต้ังแต่เบื้องต้น ก็มีส่วน  
ท ำให้ครูเกิดควำมรัก ควำมเมตตำต่อศิษย์ อยำกมอบวิชำควำมรู้ให้อย่ำงเต็มท่ี และศิษย์เองก็จะมีควำมรู้สึก
ผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่ำตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล ส่ังสอนให้ไปสู่หนทำงแห่งควำมดีงำมและควำมเจริญก้ำวหน้ำ              

ทำงโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม โดยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม                
จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดพิธีไหว้ครูขึ้นประจ ำปีกำรศึกษำ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑                  
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
 เพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล                     
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรข้ำรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร                    
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗(๑) และมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
 
๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำยประภำส  กรุดพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงฉวีวรรณ  ศรีพระรำม หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป   กรรมกำร 
 ๓.  นำงพิทยำ  บุญยืน  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
 ๔.  นำงธัญลักษณ์  นวลศรี หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ  กรรมกำร 
 ๕.  นำงอรกำนต์  เพ็งขันธ์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่  ก ำกับ ดูแลให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย 
  ควำมเรียบร้อย 
 
๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงอรกำนต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงฉวีวรรณ  ศรีพระรำม ครู  คศ.๓ กรรมกำร 

/..๓.  นำงธัญลักษณ์  นวลศรี 
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 ๓.  นำงธัญลักษณ์  นวลศรี ครู  คศ.๓ กรรมกำร 
 ๔.  นำงพิทยำ  บุญยืน  ครู  คศ.๓ กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวชลธิชำ  เอี่ยมโอภำส ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๗.  ครูท่ีปรึกษำทุกระดับช้ัน   กรรมกำร 
 ๘.  นำยณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๙.  นำยพุฒิชำ  คุ้มทรัพย์  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และบรรลุจุดมุ่งหมำย 
 อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

๑)  ประสำนงำนและด ำเนินกำรให้นักเรียนทุกห้องเรียนคัดเลือก และส่งตัวแทนถือพำนห้องละ ๒ คน 
๒)  จัดด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จัดท ำก ำหนดกำรฝึกซ้อมและฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนถือพำน 

ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมล ำดับข้ันตอน 
๓)  นัดหมำยและฝึกซ้อมพิธีกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งตัวแทนถือพำน และนักเรียนทั้งหมด  

ระหว่ำงวันจันทรท่ี์ ๑๑ ถึงวันพุธที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๘ ณ หอประชุมโรงเรียน 
๔)  วำงแผนและด ำเนินกำรจัดรูปแบบกำรนั่งของนักเรียนในพิธีไหว้ครูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมำะสม 
๕)  จัดหำนักเรียนช่วยรับพำนท่ีไหว้ครูแล้วน ำมำจัดวำงบนโต๊ะให้เรียบร้อย 
๖)  จัดท ำค ำกล่ำวให้โอวำทของประธำน 
๗)  จัดเตรียมหนังสือ ผู้ถือพำนหนังสือ และแป้งเจิม ส ำหรับประธำนเจิมหนังสือในพิธีไหว้ครู 
๘)  ก ำหนดบุคคลรับผิดชอบท ำหน้ำท่ีพิธีช่วยเหลือประธำนในกำรจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 
๙)  จัดท ำสรุปรำยงำนรูปเล่มเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 
๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงฉวีวรรณ  ศรีพระรำม ครู  คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวณภัทร  ขันกำรไร่ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๒.  นำยณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๓.  นำยวีระศักดิ์  อินทร์มำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๔.  นำยพุฒิชำ  คุ้มทรัพย์  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๕.  นำยกิตติศักดิ์  ตะรุสำนนท์ ช่ำงทำสี  กรรมกำร 
 ๖.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๗.  นำยธิติ  สอนโกษำ  พนักงำนรำชกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๘.  นำยสุชำติ  มะณีวัน  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑)  จัดเตรียมสถำนท่ี โต๊ะ เก้ำอี้ ส ำหรับจัดพิธีไหว้ครู ให้เพียงพอและเป็นไปตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ 
 ๒)  จัดโต๊ะหมู่บูชำพร้อมดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ท่ีจ ำเป็นให้ครบถ้วน 
 ๓)  จัดท ำป้ำยงำนพิธีไหว้ครูตำมตัวอย่ำงท่ีก ำหนด พร้อมติดให้เรียบร้อยตำมจุดท่ีก ำหนด 
 ๔)  จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และควบคุมดูแลกำรท ำควำมสะอำดบริเวณอำคำรสถำนท่ีท่ีจัดงำนให้เรียบร้อย 
หลังเสร็จพิธี 
 ๕)  จัดสถำนท่ีส ำหรับวำงพำนไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้องให้เพียงพอและเหมำะสม 
 ๖)  จัดเตรียมเครื่องเสียงและดูแลเครื่องเสียงท่ีใช้ในงำนพิธีให้เรียบร้อย 
 ๗)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 

/..ตัวอย่ำงกำรออกแบบป้ำยทีใ่ช้ในพิธี 
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ตัวอย่ำงกำรออกแบบป้ำยที่ใช้ในพิธ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและประชำสัมพันธ ์ ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงอรกำนต์  เพ็งขันธ ์  ครู  คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน    กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑)  คัดเลือกและฝึกซ้อมนักเรียนท ำหน้ำท่ีพิธีกร ประชำสัมพันธ์ และด ำเนินรำยกำรตำมก ำหนดกำร 
 ๒)  ก ำกับและควบคุมให้กิจกรรมด ำเนินไปตำมข้ันตอนและก ำหนดกำรท่ีเตรียมไว้ 
 ๓)  ด ำเนินกำรตำมก ำหนดกำรพิธีไหว้คร ู
 ๔)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๕.  คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงฉวีวรรณ  ศรีพระรำม ครู  คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  ครูท่ีปรึกษำทุกระดับช้ัน   กรรมกำร 
 ๓.  นำยสุชำติ  มะณีวัน  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑)  ครูท่ีปรึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู และดูแลจัดระเบียบให้นักเรียนนั่งในหอประชุมให้เรียบร้อย 
 ๒)  ดูแลนักเรียนอยู่ในควำมสงบระหว่ำงร่วมพิธไีหว้ครู 
 ๓)  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๖.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประกวดพำนไหว้ครู  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงพิทยำ  บุญยืน   ครู คศ.๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงพวงผกำ สุขละไม   ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวสุทธิดำ เกตนอก  ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวเปรมฤดี  เต้หนองเป็ด  ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวศันศนีย์  อิชยะพงศ์  ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๖.  นำงสำวก ำไลนิล ป้อมทอง  ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๗.  นำงสำวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๘.  นำงสำวอุไรวรรณ กองเจริญ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๙.  นำงสำวกัณฐิกำ ไทยเกษม  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๑๐.  นำงสำวชลธิชำ  เอี่ยมโอภำส  ครู  คศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๑.  นำงสำวณภัทร  ขันกำรไร่   ครู  คศ.๑ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

/...มีหน้ำที ่

พิธีไหว้คร ู

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
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มีหน้ำที่ ๑.  ก ำหนดประเภท ขนำด วัสดุท่ีใช้ท ำพำน ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน และประชำสัมพันธ์ 
      กำรประกวดพำนให้นักเรียนทรำบโดยท่ัวถึงกัน 
 ๒.  ด ำเนินกำรประกวดด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ๓.  ควบคุมดูแลนักเรียนขณะท ำกำรประกวดพำน วันพุธที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๖-๘ 
บริเวณโรงอำหำร อำคำร ๑ 
 ๔.  จัดท ำแบบให้คะแนน ให้คะแนน รวบรวมคะแนนและประกำศผลกำรประกวด 
 ๕.  น ำเอกสำรหลักฐำนในกำรด ำเนินกำรประกวดพำนไหว้ครูมอบแก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๖.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๗.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกิจกรรมกำรประกวด 

๗.๑  วำดภำพระบำยสี 
 ๑.  นำยวีระศักดิ์  อินทร์มำ ครูผู้ช่วย  ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวอุไรวรรณ  กองเจริญ ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๗.๒  ขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู 
 ๑.  นำงสำวก ำไลนิล  ป้อมทอง ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงพวงผกำ สุขละไม  ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวสุทธิดำ เกตนอก ครู  คศ.๑ กรรมกำร 
 ๔.  นำยวีระศักดิ์  อินทร์มำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๕.  นำงสำวอุไรวรรณ  กองเจริญ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๖.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๗.  นำงกัณฐิกำ  ไทยเกษม ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑.  ก ำหนดรูปแบบ เกณฑ์กำรแข่งขัน และประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบ 
 ๒.  ด ำเนินกำรประกวดด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 ๔.  จัดท ำแบบให้คะแนน ให้คะแนน รวบรวมคะแนนและประกำศผลกำรประกวด 
 ๕.  กำรประกวดวำดภำพระบำยสี ให้รวบรวมผลงำนและตัดสินในวันอังคำรที่ ๑๒ มิถุนำยน                
พ.ศ.๒๕๖๑ และน ำผลกำรแข่งขันส่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๖.  กำรประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู  ให้ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันในวันอังคำร                         
ที่ ๑๒ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๘ ณ ห้องพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำร และน ำผลกำรแข่งขัน                             
ส่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 
๘.  คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงสำวก ำไลนิล  ป้อมทอง ครู คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  คณะกรรมกำรสภำนักเรียน   กรรมกำร 
 ๓.  นำงกัณฐิกำ  ไทยเกษม ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ๑.  ฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียน เพื่อบรรเลงในพิธีไหว้ครูตำมควำมเหมำะสม 
 ๒.  ฝึกซ้อมโดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
 ๓.  ควบคุม ดูแล และก ำกับกำรบรรเลงดนตรีให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 ๔.  ควบคุมกำรฝึกซ้อมรำยกำรแสดงและน ำนักเรียนแสดงตำมเวลำท่ีก ำหนด ๑ รำยกำร 

/...๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม   



- ๕ - 

๙.  คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงธัญลักษณ์  นวลศรี  ครู  คศ. ๓ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวณัฐปภัสร์  สกุลพัฒน์รดำ ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๓.  นำงสำวอุไรพร  กองเจริญ  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๔.  นำงสำวณภัทร  ขันกำรไร่  ครู ค.ศ.๑ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำท่ี  ๑.  จัดเตรียม จัดหำเครื่องด่ืม อำหำรว่ำงไว้ส ำหรับครูท่ีมำร่วมงำน 
 ๒.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๑๐.  คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงสำวเปรมฤดี  เต้หนองเป็ด  ครู  คศ.๑ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำงสำวณภัทร  ขันกำรไร่  ครูผู้ช่วย  กรรมกำร 
 ๓.  นำยธิติ  สอนโกษำ   พนักงำนรำชกำร กรรมกำร 
 ๔.  นำยสุชำติ  มะณีวัน   ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ ๑.  บันทึกภำพนิ่งและวีดีทัศน์ตลอดกำรด ำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ตำมควำมเหมำะสม 
 ๒.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำย 
 
๑๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินสรุปผลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
 ๑.  นำงอรกำนต์  เพ็งขันธ ์ ครู  คศ.๒ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.  นำยพุฒิชำ  คุ้มทรัพย์  ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร 
 ๓.  นำยณัฏฐนนท์  เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ประเมินผล สรุปผลและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม 
 
 ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับแต่งต้ังตำมค ำส่ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วยควำมเรียบร้อย 
และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๘  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(นำยประภำส  กรุดพันธ์) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 

 
 



 
ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมทุรกิจวิทยำคม 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม 
 
เตรียมกำร 
๐๘.๓๐ น.  นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม  
๐๘.๓๕ น.  คณะครูที่ปรึกษำในแต่ละระดับพร้อมกันที่บริเวณหอประชุม 
 
ก ำหนดกำร 
๐๘.๓๙ น.  ประธำนในพิธีเข้ำสู่หอประชุม (บรรเลงมหำฤกษ์) 
๐๘.๔๕ น.  ประธำนจุดธูปเทียนนมัสกำรพระรัตนตรัย (ท ำเพลงสำธุกำรย่อ) 
    -  พิธีกรนักเรียน กล่ำวค ำสวดมนต์ไหว้พระ (แบบว่ำตำม) 
    -  พิธีกรนักเรียนกล่ำวแนะน ำตนเอง แล้วส่ังท ำควำมเคำรพประธำนในพิธี 
    -  ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำบูชำครู 
    -  ประธำนนักเรียนน ำกล่ำวค ำปฏิญำณตน 
๐๙.๐๐ น.  ตัวแทนนักเรียนผู้ถือพำนประจ ำชั้นขึ้นเวที เริ่มพิธีไหว้ครู 
(ระหว่ำงพิธี)   -  ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สำม 
    -  นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำรประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู 
    -  ตัวแทนนักเรียนกล่ำวขอบคุณประธำนและคุณครู 
๑๐.๐๐ น.  กำรแสดงฟ้อนอวยพร 
๑๐.๑๕ น.  ประธำนเจิมหนังสือ 
   ประธำนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน ตำมรำยกำร 
    กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี 
    กำรประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู 
    กำรประกวดพำนไหว้ครู 
   ประธำนกล่ำวให้โอวำท 

--เสร็จพิธี-- 
กำรแต่งกำยของคณะคร ู
ข้ำรำชกำร,พนักงำนรำชกำร : แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร (สีกำกี) 
    ผู้เข้ำร่วมงำนอื่นๆ : แต่งชุดสุภำพ 
 
หมำยเหต ุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงและยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม 
หำกท่ำนมีปัญหำ/ข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมค ำส่ัง โปรดสอบถำมได้ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 


