คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
ที่ ๘๔/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
พิธี ไหว้ครู เป็น ประเพณีส ำคัญ ที่มีมำแต่โ บรำณ และมีอ ยู่ในแทบทุกสำขำอำชีพ ของคนไทย ถื อเป็ น
พิธีกรรมที่แสดงควำมเคำรพและระลึกถึงพระคุณของบูรพำจำรย์ ครูอำจำรย์ผู้ประสิทธิ์วิชำควำมรู้ให้ ทำให้เรำ
สำมำรถนำไปประกอบวิชำชีพ สร้ำงควำมเจริญ รุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนำคต ในควำมหมำย
ของกำรไหว้ ค รู คื อ กำรที่ ศิ ษ ย์ แ สดงควำมเคำรพยอมรั บ นั บ ถื อ ครู บ ำอำจำรย์ อ ย่ ำ งจริ ง ใจ ว่ ำ ท่ ำ น
เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมควำมรู้ ศิษย์ในฐำนะผู้ สืบทอดมรดกทำงวิชำกำร จึง พร้อมใจกันปวำรณำตั ว
รับกำรถ่ำยทอดวิชำควำมรู้ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ เพื่อให้บรรลุปลำยทำงแห่งกำรศึกษำตำมที่ตั้งใจเอำไว้
พิธีไหว้ครูนี้ นอกจำกจะเป็นธรรมเนียมอันดีงำมที่มีส่วนโน้มน้ำวจิตใจคนให้รักษำคุณควำมดี และช่วย
ธำรงรักษำวิทยำกำรให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว กำรที่ศิษย์แสดงควำมเคำรพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้ น ก็มีส่วน
ทำให้ครูเกิดควำมรัก ควำมเมตตำต่อศิษย์ อยำกมอบวิชำควำมรู้ให้อย่ำงเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีควำมรู้สึก
ผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่ำตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทำงแห่งควำมดีงำมและควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ทำงโรงเรี ยนมั ธ ยมวั ด ใหม่ ส มุท รกิ จวิ ท ยำคม โดยกลุ่ม สำระกำรเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษำ ศำสนำและวั ฒนธรรม
จึ ง ได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรจั ด พิ ธี ไ หว้ ค รู ขึ้ น ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ มิ ถุ น ำยน พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมเป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
อำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙(๑) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรข้ ำ รำชกำร กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๒๗(๑) และมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติบริหำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นำยประภำส กรุดพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงฉวีวรรณ ศรีพระรำม หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
๓. นำงพิทยำ บุญยืน
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๔. นำงธัญลักษณ์ นวลศรี
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กรรมกำร
๕. นำงอรกำนต์ เพ็งขันธ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ กำกับ ดูแลให้คำปรึกษำ แนะนำ สนับสนุนและอำนวยควำมสะดวกให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นำงอรกำนต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
๒. นำงฉวีวรรณ ศรีพระรำม ครู คศ.๓

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
/..๓. นำงธัญลักษณ์ นวลศรี

-๒๓. นำงธัญลักษณ์ นวลศรี
ครู คศ.๓
กรรมกำร
๔. นำงพิทยำ บุญยืน
ครู คศ.๓
กรรมกำร
๕. นำงสำวชลธิชำ เอี่ยมโอภำส ครู คศ.๑
กรรมกำร
๖. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๗. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
๘. นำยณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๙. นำยพุฒิชำ คุ้มทรัพย์
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ วำงแผนกำรดำเนินงำน กำกับ ติดตำมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และบรรลุจุดมุ่งหมำย
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
๑) ประสำนงำนและดำเนินกำรให้นักเรียนทุกห้องเรียนคัดเลือก และส่งตัวแทนถือพำนห้องละ ๒ คน
๒) จัดดำเนินกำรจัดกิจกรรมวันไหว้ครู จัดทำกำหนดกำรฝึกซ้อมและฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนถือพำน
ให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมลำดับขั้นตอน
๓) นัดหมำยและฝึกซ้อมพิธีกำรตำมควำมเหมำะสมทั้งตัวแทนถือพำน และนักเรียนทั้งหมด
ระหว่ำงวันจันทร์ท่ี ๑๑ ถึงวันพุธที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๘ ณ หอประชุมโรงเรียน
๔) วำงแผนและดำเนินกำรจัดรูปแบบกำรนั่งของนักเรียนในพิธีไหว้ครูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมำะสม
๕) จัดหำนักเรียนช่วยรับพำนที่ไหว้ครูแล้วนำมำจัดวำงบนโต๊ะให้เรียบร้อย
๖) จัดทำคำกล่ำวให้โอวำทของประธำน
๗) จัดเตรียมหนังสือ ผู้ถือพำนหนังสือ และแป้งเจิม สำหรับประธำนเจิมหนังสือในพิธีไหว้ครู
๘) กำหนดบุคคลรับผิดชอบทำหน้ำที่พิธีช่วยเหลือประธำนในกำรจุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
๙) จัดทำสรุปรำยงำนรูปเล่มเสนอผู้อำนวยกำรโรงเรียน
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) จัดเตรียมสถำนที่ โต๊ะ เก้ำอี้ สำหรับจัดพิธีไหว้ครู ให้เพียงพอและเป็นไปตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
๒) จัดโต๊ะหมู่บูชำพร้อมดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จำเป็นให้ครบถ้วน
๓) จัดทำป้ำยงำนพิธีไหว้ครูตำมตัวอย่ำงที่กำหนด พร้อมติดให้เรียบร้อยตำมจุดที่กำหนด
๔) จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ และควบคุมดูแลกำรทำควำมสะอำดบริเวณอำคำรสถำนที่ที่จัดงำนให้เรียบร้อย
หลังเสร็จพิธี
๕) จัดสถำนที่สำหรับวำงพำนไหว้ครูของนักเรียนแต่ละห้องให้เพียงพอและเหมำะสม
๖) จัดเตรียมเครื่องเสียงและดูแลเครื่องเสียงที่ใช้ในงำนพิธีให้เรียบร้อย
๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
/..ตัวอย่ำงกำรออกแบบป้ำยทีใ่ ช้ในพิธี

-๓ตัวอย่ำงกำรออกแบบป้ำยที่ใช้ในพิธี
พิธีไหว้ครู
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรและประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย
๑. นำงอรกำนต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
ประธำนกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๓. นำงสำวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดำ
ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑) คัดเลือกและฝึกซ้อมนักเรียนทำหน้ำที่พิธีกร ประชำสัมพันธ์ และดำเนินรำยกำรตำมกำหนดกำร
๒) กำกับและควบคุมให้กิจกรรมดำเนินไปตำมขั้นตอนและกำหนดกำรที่เตรียมไว้
๓) ดำเนินกำรตำมกำหนดกำรพิธีไหว้ครู
๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๕. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน ประกอบด้วย
๑. นำงฉวีวรรณ ศรีพระรำม ครู คศ.๓
ประธำนกรรมกำร
๒. ครูที่ปรึกษำทุกระดับชั้น
กรรมกำร
๓. นำยสุชำติ มะณีวัน
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑) ครูที่ปรึกษำเข้ำร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู และดูแลจัดระเบียบให้นักเรียนนั่งในหอประชุมให้เรียบร้อย
๒) ดูแลนักเรียนอยู่ในควำมสงบระหว่ำงร่วมพิธไี หว้ครู
๓) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประกวดพำนไหว้ครู ประกอบด้วย
๑. นำงพิทยำ บุญยืน
ครู คศ.๓
๒. นำงพวงผกำ สุขละไม
ครู คศ.๑
๓. นำงสำวสุทธิดำ เกตนอก
ครู คศ.๑
๔. นำงสำวเปรมฤดี เต้หนองเป็ด
ครู คศ.๑
๕. นำงสำวศันศนีย์ อิชยะพงศ์
ครู คศ.๑
๖. นำงสำวกำไลนิล ป้อมทอง
ครู คศ.๑
๗. นำงสำวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดำ
ครูผู้ช่วย
๘. นำงสำวอุไรวรรณ กองเจริญ
ครูผู้ช่วย
๙. นำงสำวกัณฐิกำ ไทยเกษม
ครูอัตรำจ้ำง
๑๐. นำงสำวชลธิชำ เอี่ยมโอภำส
ครู คศ.๑
๑๑. นำงสำวณภัทร ขันกำรไร่
ครู คศ.๑

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
/...มีหน้ำที่

-๔มีหน้ำที่ ๑. กำหนดประเภท ขนำด วัสดุที่ใช้ทำพำน กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน และประชำสัมพันธ์
กำรประกวดพำนให้นักเรียนทรำบโดยทั่วถึงกัน
๒. ดำเนินกำรประกวดด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะทำกำรประกวดพำน วันพุธที่ ๑๓ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๖-๘
บริเวณโรงอำหำร อำคำร ๑
๔. จัดทำแบบให้คะแนน ให้คะแนน รวบรวมคะแนนและประกำศผลกำรประกวด
๕. นำเอกสำรหลักฐำนในกำรดำเนินกำรประกวดพำนไหว้ครูมอบแก่คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยตัดสินกิจกรรมกำรประกวด
๗.๑ วำดภำพระบำยสี
๑. นำยวีระศักดิ์ อินทร์มำ
ครูผู้ช่วย
ประธำนกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๓. นำงสำวอุไรวรรณ กองเจริญ ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๗.๒ ขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู
๑. นำงสำวกำไลนิล 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. กำหนดรูปแบบ เกณฑ์กำรแข่งขัน และประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนทรำบ
๒. ดำเนินกำรประกวดด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรม
๔. จัดทำแบบให้คะแนน ให้คะแนน รวบรวมคะแนนและประกำศผลกำรประกวด
๕. กำรประกวดวำดภำพระบำยสี ให้ ร วบรวมผลงำนและตัด สิ นในวั น อั ง คำรที่ ๑๒ มิ ถุน ำยน
พ.ศ.๒๕๖๑ และนำผลกำรแข่งขันส่งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
๖. กำรประกวดขั บ ร้ อ งบทเพลงเทิ ด พระคุ ณ ครู ให้ ด ำเนิ น กำรจั ด กำรแข่ ง ขั น ในวั น อั ง คำร
ที่ ๑๒ มิ ถุน ำยน พ.ศ.๒๕๖๑ ในคำบที่ ๘ ณ ห้ อ งพั ฒ นำศั ก ยภำพทำงวิ ช ำกำร และน ำผลกำรแข่ ง ขั น
ส่งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีและกำรแสดง ประกอบด้วย
๑. นำงสำวกำไลนิล ป้อมทอง ครู คศ.๑
ประธำนกรรมกำร
๒. คณะกรรมกำรสภำนักเรียน
กรรมกำร
๓. นำงกัณฐิกำ ไทยเกษม
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ๑. ฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียน เพื่อบรรเลงในพิธีไหว้ครูตำมควำมเหมำะสม
๒. ฝึกซ้อมโดยประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
๓. ควบคุม ดูแล และกำกับกำรบรรเลงดนตรีให้เป็นไปตำมที่กำหนดไว้
๔. ควบคุมกำรฝึกซ้อมรำยกำรแสดงและนำนักเรียนแสดงตำมเวลำที่กำหนด ๑ รำยกำร
/...๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม

-๕๙. 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
มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียม จัดหำเครื่องดื่ม อำหำรว่ำงไว้สำหรับครูที่มำร่วมงำน
๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
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. บันทึกภำพนิ่งและวีดีทัศน์ตลอดกำรดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ตำมควำมเหมำะสม
๒. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินสรุปผลกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๑. นำงอรกำนต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพุฒิชำ คุ้มทรัพย์
ครูอัตรำจ้ำง กรรมกำร
๓. นำยณัฏฐนนท์ เพิ่มสันเทียะ ครูผู้ช่วย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ จัดทำแบบประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ประเมินผล สรุปผลและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเรียบร้อย
และเกิดผลดีแก่ทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยประภำส กรุดพันธ์)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม

กำหนดกำรพิธีไหว้ครู ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
เตรียมกำร
๐๘.๓๐ น.  นักเรียนพร้อมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยำคม
๐๘.๓๕ น.  คณะครูที่ปรึกษำในแต่ละระดับพร้อมกันที่บริเวณหอประชุม
กำหนดกำร
๐๘.๓๙ น.  ประธำนในพิธีเข้ำสู่หอประชุม (บรรเลงมหำฤกษ์)
๐๘.๔๕ น.  ประธำนจุดธูปเทียนนมัสกำรพระรัตนตรัย (ทำเพลงสำธุกำรย่อ)
- พิธีกรนักเรียน กล่ำวคำสวดมนต์ไหว้พระ (แบบว่ำตำม)
- พิธีกรนักเรียนกล่ำวแนะนำตนเอง แล้วสั่งทำควำมเคำรพประธำนในพิธี
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวคำบูชำครู
- ประธำนนักเรียนนำกล่ำวคำปฏิญำณตน
๐๙.๐๐ น.  ตัวแทนนักเรียนผู้ถือพำนประจำชั้นขึ้นเวที เริ่มพิธีไหว้ครู
(ระหว่ำงพิธี) - ตัวแทนนักเรียนร้องเพลงพระคุณที่สำม
- นักเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกกำรประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู
- ตัวแทนนักเรียนกล่ำวขอบคุณประธำนและคุณครู
๑๐.๐๐ น.  กำรแสดงฟ้อนอวยพร
๑๐.๑๕ น.  ประธำนเจิมหนังสือ
ประธำนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรำงวัลกำรแข่งขัน ตำมรำยกำร
 กำรแข่งขันวำดภำพระบำยสี
 กำรประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู
 กำรประกวดพำนไหว้ครู
ประธำนกล่ำวให้โอวำท
--เสร็จพิธี-กำรแต่งกำยของคณะครู
ข้ำรำชกำร,พนักงำนรำชกำร : แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร (สีกำกี)
ผู้เข้ำร่วมงำนอื่นๆ : แต่งชุดสุภำพ
หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม
หำกท่ำนมีปัญหำ/ข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมคำสั่ง โปรดสอบถำมได้ที่คณะกรรมกำรดำเนินงำน

