
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่  140/2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

 ด้วยโรงเรียนก าหนดให้มีพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจ าปีการศึกษา 2558  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 
2558  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  
39 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และ
มาตราที่ 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ  ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายในการจัดพิธี โดยให้ค าปรึกษา แนะน า ประกอบด้วย 

1. นายเลิศศิลป ์  รัตนมุสิก    ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี   กรรมการ 
3. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   กรรมการ 
4. นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 
5. นายรัตนะ  บัวรา    กรรมการและเลขานุการ 

 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ท าหน้าที่วางแผนการท างาน  เตรียมงานประสานงานกบัคณะกรรมการต่างๆ  เพื่อให้
งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความพร้อมเพรียง  ประกอบด้วย 

1. นายรัตนะ  บัวรา    ประธานกรรมการ 
2. นายโกวิท  มาตย์สาลี   รองประธานกรรมการ 
3. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   รองประธานกรรมการ 
4. นางนิตยา  มหาเปารยะ   รองประธานกรรมการ 
5. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
6. นายอุดม  จิรกิตตยากร   กรรมการ 
7. นางมาลนิ  จันทร์แสง   กรรมการ 
8. นายมโนธรรม  ทองมหา    กรรมการ 
9. นางสาวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยา   กรรมการ  
10. นายเลิศชยั  เกตุพิทยา   กรรมการ 
11. นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ    กรรมการ 
12. นางสาวยุวด ี  เสือใหญ่    กรรมการ 
13. นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการ 
14. นางวนัทนา  แดงประเสริฐกุล   กรรมการ 
15. นายกีรต ิ  ศุภภัคว์รุจา   กรรมการ 
16. นางสาวทพิรสย ์ ระโหฐาน   กรรมการ 
17. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน ์   กรรมการ 
18. นางสาวอรทัย  จันทรังษ ี   กรรมการ 

19. นางสาวจันทมาศ.../ 
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19. นางสาวจนัทมาศ บัวจันทร ์   กรรมการ 
20. นายสวุิทวัส  หิรัญสินสุนทร   กรรมการ 
21. นายเกต ุ  โพธิ์น้อย    กรรมการ 
22. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมการ 
23. ว่าที่ ร.ท.บุรินทร ์ ตั้งโสภณ    กรรมการ 
24. นางสาวนัสภรณ ์ แก้วตา    กรรมการ 
25. นายมาโนชญ ์  มูลทรัพย ์   กรรมการ 
26. นายสมชาย  คงเสน่ห ์    กรรมการ 
27. นางยุพด ี  บุญบงการ   กรรมการ 
28. นางสาวนันทดิา ทวีโชคมีทรัพย ์   กรรมการ 
29. นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์   กรรมการ 
30. นายพีรพงษ ์  ดาระกะมาศ   กรรมการและเลขานุการ 
31. นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นายธนวิทย ์  วิกระยิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
34. นางสาววรางคณา ชาวน่าน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 3.  คณะกรรมการสถานที่ ท าหน้าที่จัดสถานที่ เขียนป้ายเวที  แต่งเวทีในหอประชุมให้สวยงาม  จัดเก้าอี้ส าหรับครู   
และแขกที่มาร่วมพิธี  จัดโต๊ะวางพานดอกไม้ – ธูปเทียนที่นักเรียนน ามาไหว้ครู จัดสถานที่ดนตรีไทยนั่งบรรเลงที่พิธีไหว้ครู และ 
จัดสถานที่ประดับพระเกี้ยว  จัดเก้าอี้นักเรียนระดับชั้น ม.4 รับพระเก้ียว  จ านวน  480 ตัว ประกอบด้วย 

1. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายธานนิทร ์ รมยศิริไทย   กรรมการ 
3. นายทรงพรต  เชื้อภักดี    กรรมการ 
4. นักการภารโรงทุกคน     กรรมการ 
5. นายประชาธิป ใจกล้า    กรรมการและเลขานุการ 

 

 4.  คณะกรรมการแสงเสียง-บนัทึกภาพ  ท าหน้าที่   จัดเตรียมและควบคุมการใช้เครื่องเสียงในพิธีการต่างๆ 
บันทึกภาพกิจกรรมตามความเหมาะสมในวนัที่มีการซ้อม และวันที่ 18 มิถุนายน  2558   ประกอบด้วย 

1. นายอุดม  จิรกิตตยากร   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสมพร  ชัยวงษ ์    กรรมการ 
3. นายวรวฒัน ์  เพชรไกรศรี   กรรมการ 
4. นายอดุลย ์  พุทธขันธ ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 5.  คณะกรรมการพิธีการ  ท าหน้าที่ก าหนดวางแผนพิธีตา่งๆ ก าหนดขั้นตอนการจัดงานให้เปน็ไปตามระเบียบ      
แบบแผนถูกต้องตามประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย 
  การจัดโตะ๊หมู่บชูา  ที่พิธีไหว้ครูและประดบัพระเกี้ยว 

1. นางนิตยา  มหาเปารยะ    ประธานกรรมการ 
2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมการ 
3. นางสมคิด  ลอยฟ้า    กรรมการ 
4. นายมโนธรรม ทองมหา    กรรมการและเลขานุการ 

 
           การส่งเทียนชนวน.../ 
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การส่งเทียนชนวน  เครื่องเจิมหนังสือ และเตรียมหนังสือส าหรับเจิม 
1. นางมาลนิ  จันทร์แสง   ประธานกรรมการ 
2. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
3. นางสาวจฑุารัตน ์ อนันต ์    กรรมการและเลขานุการ 

  การควบคุมนักเรียนฝึกซ้อมถือพาน 
1. นายมโนธรรม ทองมหา    ประธานกรรมการ 
2. นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์   กรรมการ 
3. นางนิตยา  มหาเปารยะ   กรรมการ 
4. นางสาวยุร ี  ปิยะตนัต ิ   กรรมการ 
5. นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการและเลขานุการ 

  การควบคุมซ้อมประดับพระเกีย้ว 
1. นางนิตยา  มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
2. นางมาลนิ  จันทร์แสง   กรรมการ 
3. นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร   กรรมการ 
4. นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน ์    กรรมการ 
5. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก   กรรมการ 
6. นางสาววนัทนา กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการ 
7. นางสาวอุบล  บุญช ู    กรรมการ 
8. นางประชุมพร จันทรคีร ี   กรรมการ 
9. นายนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมการ 
10. นางศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล    กรรมการ 
11. นางสาวศศิธร นานไธสง   กรรมการ 
12. นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย   กรรมการ  
13. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล   กรรมการ 
14. นายมาโนชญ ์ มูลทรัพย ์   กรรมการ  
15. นางเสวิกา  เอ้ือพอพล   กรรมการ  
16. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ    กรรมการ  
17. นางยุพด ี  บุญบงการ   กรรมการ 
18. นางณัฐนันท ์  รัมมะเดช   กรรมการ 
19. นางสาวสิวลี             บุญวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 6.  คณะกรรมการพิธีกร  ท าหน้าที่  ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้าใจขั้นตอนตามพิธีการต่างๆ   อยา่งถูกต้อง  พร้อมเพรียง
เป็นระเบียบเรียบร้อย  ด าเนินการตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558  
ประกอบด้วย 
  พิธีกรไหว้ครู 

1. นายเกต ุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
2. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
3. นางทัศนาร ี  อ่อนสุข    กรรมการและเลขานุการ 

  พิธีกรประดับพระเกี้ยว 
1. นายเกต ุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
2. นางธนวรรณ  โสดา    กรรมการ 

7.  คณะกรรมการคัดเลือก.../ 
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 7.  คณะกรรมการคัดเลือก  และฝึกซ้อมนักเรียนน าสวดมนต์  ปฏิญาณตน  ในพิธีไหว้คร ู ท าหน้าที่สรรหา   ฝึกซ้อม
นักเรียนน าสวดมนต์  ปฏิญาณตน  ในพิธีไหว้ครู ให้มีความไพเราะ  ถูกต้องตามวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวทพิรสย ์ ระโหฐาน   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง    กรรมการ 
3. นางสาวพราว พาหอม    กรรมการ 
4. นางณัฐนันท ์  รัมมะเดช   กรรมการและเลขานุการ 

  

 8.  คณะกรรมการจัดนักเรียนรับพานดอกไม-้ พานธูปเทียนไหว้ครู  ท าหน้าที่จัดหานักเรียน และควบคุมนักเรียนรับ
พานดอกไม้จากครูที่ปรึกษา วางบนโต๊ะที่จดัเตรียมไว้ ประกอบด้วย 

1. นายกีรต ิ  ศุภภัคว์รุจา   ประธานกรรมการ 
2. นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
3. นางสาวศศิธร นานไธสง   กรรมการ 
4. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
5. นางสาวอ าไพ พาโคกทม   กรรมการและเลขานุการ 

 
 9.  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ์งาน  ท าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ งานให้ครู นักเรียน และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วย 

1. นายเกต ุ  โพธิ์น้อย    ประธานกรรมการ 
2. นางทัศนาร ี  อ่อนสุข    กรรมการ 
3. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
4. นายพีรพงษ ์  ดาระกะมาศ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 10.  คณะกรรมการพัสดุ  ท าหน้าที่จัดเตรียม  จัดหาวัสดุที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
1. นางนิตยา  มหาเปารยะ   ประธานกรรมการ 
2. นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมการ 
3. นายณรงค ์  เอ้ือนไธสง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 11.  คณะกรรมการการเงิน  ท าหน้าที่เบิกจา่ยและสรุปเงนิที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ประกอบดว้ย 
1. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน ์   ประธานกรรมการ 
2. นางนฤมล  มุสิเกตุ    กรรมการ 
3. นางวนัทนา  แดงประเสริฐกุล    กรรมการและเลขานุการ 

 

 12. คณะกรรมการต้อนรับศิษย์เก่า  ท าหน้าทีต่้อนรับศิษย์เก่าที่มาร่วมงาน  จัดให้ศิษย์เก่าลงทะเบียนการมาเยี่ยม
โรงเรียนและจัดให้ขึ้นร่วมพิธีไหว้ครูตามความเหมาะสม ประกอบด้วย 

1. นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรพรรณ เจริญพิบูล   กรรมการ 
3. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ   กรรมการ 
4. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
5. นางสาวเมษา  แสงตรง    กรรมการและเลขานุการ 

 
13.  คณะกรรมการต้อนรับ.../ 
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 13.  คณะกรรมการต้อนรับผู้มาร่วมพิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว  ท าหน้าที่ต้อนรับแขกทีโ่รงเรียนเชิญมาร่วมพิธี
ไหว้ครูและประดบัพระเกี้ยว ประกอบด้วย  

1. นางขวัญตา  ปฏิเวธวิทูร   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มสาระ และ หัวหน้างาน   กรรมการ 
3. นางพชัรินทร ์ จันทร์ประเสริฐ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 14.  คณะกรรมการดนตรีไทย และดนตรีสากล ท าหน้าที่จัดเตรียมดนตรีไทยและดนตรีสากลบรรเลงประกอบพิธี 
ไหว้ครูและพิธีประดับพระเกี้ยว ประกอบด้วย 

1. นางสาวยุวด ี  เสือใหญ่    ประธานกรรมการ 
2. นางยุพด ี  บุญบงการ   กรรมการ 
3. นางอุทัยวรรณ งามเอก    กรรมการ 
4. นายสมชาย  คงเสน่ห ์    กรรมการ 
5. นายถาวร  แซ่อ้ึง    กรรมการ 
6. นายสุภวชัร          ชาติการุณ   กรรมการและเลขานุการ 

 15.  คณะกรรมการจัดประกวดจัดพานไหว้ครู   ท าหน้าที่จัดประกวดจัดพานไหว้ครู   โดยมนีักเรียนเข้าประกวด    
ห้องละ   6  คน    วันพุธที่ 17   มิถุนายน  2558   เวลา 13.00 – 16.00 น.   ที่โรงอาหาร   รับลงทะเบียน   ควบคุมการแข่งขัน 
จัดพานที่เสร็จแล้วให้คณะกรรมการตัดสิน ณ ห้องประชุมสมาคม ฯ ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ รท.บุรินทร์ ตั้งโสภณ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ   กรรมการ 
3. นายสมชาย  คงเสน่ห ์    กรรมการ 
4. นายมาโนชญ ์ มูลทรัพย ์   กรรมการ 
5. กรรมการนักเรียน     กรรมการ 
6. นางสาวมนัสภรณ ์ แก้วตา    กรรมการและเลขานุการ 

 

 16.  คณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดพานไหว้ครู  ท าหน้าที่ตัดสินการประกวดจัดพานไหว้ครู  โดยยึดหลักการจัด
พานอย่างประหยัด สวยงาม ใช้วัสดุสื่อความหมายการไหว้ครูครบ (ใช้โฟมขึ้นรูปแบบได้)   ตัดสินเวลาประมาณ 16.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสมาคม ฯ   ตัดสินแยกตามระดับชั้น เป็นรางวัลชนะเลิศ ,  รองชนะเลิศ อันดับ 1  และรองชนะเลิศอันดับ 2   
ประกอบด้วย 

1. นางยุพด ี  บุญบงการ   ประธานกรรมการ 
2. นางสุวิมล  ชุมสาย ณ อยุธยา   กรรมการ 
3. นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
4. นางปราณ ี  วีระหงส์    กรรมการ 
5. นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน ์   กรรมการและเลขานุการ 

 

 17.  คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการร่วมกิจกรรม ท าหน้าที่จัดแถวนักเรียนให้เป็นระเบียบ ควบคุมดูแล
นักเรียนร่วมกิจกรรมตลอดพิธี  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดงันี ้ 
  17.1  พิธีไหว้ครู 

1. นางสาวศิริลักษณ ์ เพ็งถมยา  ประธานกรรมการ 
2. นางมาลนิ  จันทร์แสง  กรรมการ 
3. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  กรรมการ 
4. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
5. นางสาวจนัทมาศ บัวจันทร ์  กรรมการ 

6. ครูที่ปรึกษา.../ 
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6. ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ    กรรมการ 
7. กรรมการนักเรียน    กรรมการ 
8. นายสวุิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมการและเลขานุการ 

19.2   พิธีประดับพระเกี้ยว 
1. นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์  ประธานกรรมการ 
2. นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
3. นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน ์   กรรมการ 
4. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
5. นางสาววนัทนา กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการ 
6. นางสาวอุบล  บุญช ู   กรรมการ 
7. นางประชุมพร  จันทรคีร ี  กรรมการ 
8. นายนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมการ 
9. นางศรัญย์รัชต ์ แก้ววิมล   กรรมการ 
10. นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
11. นางสาวอรวรรณ เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
12. นายมาโนชญ ์  มูลทรัพย ์  กรรมการ  
13. นางเสวิกา  เอ้ือพอพล  กรรมการ  
14. นางนิตยา  หาเปารยะ  กรรมการ  
15. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ   กรรมการ  
16. นางยุพด ี  บุญบงการ  กรรมการ 
17. นางณัฐนันท ์  รัมมะเดช  กรรมการ 
18. นางสาวทารินทร ์ นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ 

 

 18.  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย   ท าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั่ว ๆ  ไป  พิจารณาอนุญาตให้ศิษย์เก่าที่  
แต่งกายเรียบร้อย  เหมาะสมกับการมาร่วมพิธไีหว้ครู  ให้เข้าร่วมพิธีได้  ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ ร.ท. บุรินทร ์ ตั้งโสภณ   ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย  คงเสน่ห ์   กรรมการ 
3. นายธานนิทร ์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
4. นางสมคิด  ลอยฟ้า   กรรมการ 
5. นายเลิศชยั  เกตุพิทยา  กรรมการ 
6. นายธนวิทย ์  วิกระยิน   กรรมการ 
7. นักการภารโรง     กรรมการ 
8. นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ  กรรมการและเลขานุการ 
9. นายธิต ิ  ด ารงคงชืน่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 19.  คณะกรรมการประเมินผล  ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน ประกอบด้วย 
1. นางสาวนันทดิา ทวีโชคมีทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนาวรัตน ์ อินทวงษ ์  กรรมการ 
3. นางสาวอ าไพ  พาโคกทม  กรรมการ 
4. นายอ านาจ  สิงห์ทอง   กรรมการ 
5. กรรมการนักเรียน    กรรมการ 
6. นางพรทิพย ์  ปกินะโม   กรรมการและเลขานุการ 

ให้กรรมการทุกคณะ…/ 
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ให้กรรมการทุกคณะกรรมการวางแผน เตรียมงาน และพิจารณาสั่งการให้งานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย งานใดที่ต้อง
ฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
 การแต่งกาย    ครู   แต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ (สีกากี) 
   นักเรียน ชุดนักเรียน 
 

สั่ง ณ วันที่  2   มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
 

 
 

  (นายเลิศศิลป์  รัตนมสุิก) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ก าหนดการพิธีไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 16 มิถุนายน  – 18 มิถุนายน  2558 
ณ   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
วันอังคารที่  16  มิถุนายน  2558 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
08.10 – 09.00 น. ซ้อมค ากล่าวไหว้ครู ลานอเนกประสงค ์ ครูเกต ุ

 ตัวแทนห้องซ้อมถือพาน  ใต้อาคาร 1 ครูมโนธรรม และคณะ 
 

วันพุธที่  17  มิถุนายน  2558 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
13.00 – 16.00 น. แข่งขันจัดพานไหว้ครู ท่ีโรงอาหาร ครูบุรินทร์ และคณะ 
15.40 – 16.35 น. นักเรียนระดับช้ัน ม.4  ซ้อมใหญพ่ิธีประดับพระเกี้ยว ครูสิวลี และคณะ 

16.00 น. ตัดสินการประกวดจัดพานไหว้ครู ที่ห้องประชุมสมาคมฯ  ครูยุพดี และคณะ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18   มิถุนายน  2558 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
07.30 น. นักเรียนเข้าแถวลานเอนกประสงค์ ครูนัดธิดา 
07.50 น. ท าพิธีหน้าเสาธง ครูเวรประจ าวัน 
08.00 น. พิธีกรนัดหมาย ก าหนดการ ครูเกต ุ
08.20 น. คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน เข้าประจ าที ่ ครูที่ปรึกษาระดับช้ัน  
08.30 น. ประธานมาถึงบรเิวณพิธี พิธีกรสั่งท าความเคารพ  

โยธวาทิตบรรเลง เพลงมหาฤกษ์ 
ครูเกต ุ
ครูสมชาย 

 ประธานจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธาน 
 ประธานนักเรียนน าสวดมนต์ไหวพ้ระ ประธานนักเรียน 
 ตัวแทนนักเรียนกล่าวน าสวดบทไหว้ครู ปฏิญาณตน ครูทิพรสย ์
 ตัวแทนห้องน าพานดอกไม้ ข้ึนไหว้ครู ตามล าดับชั้น 

ดนตรไีทยบรรเลง (นักเรียนเสร็จพิธี แล้วนั่งลง)   
ครูที่ปรึกษา ,นักเรียนตัวแทนห้อง 
ครูยุวดี , ครูสุภวัชร 

10.00 น. ประธานเจมิหนังสือ  
(นักเรียนยืนตรง พนมมือ เสร็จแลว้นั่งลง)  
ประธานกลา่วให้โอวาท 
โยธวาทิตบรรเลง  เพลงสรรเสริญพระบารม ี
เสร็จพิธีไหว้ครู  

ครูมาลิน 
 
 
ครูสมชาย 
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ก าหนดการพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 17 มิถุนายน  – 18  มิถุนายน  2558 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

 
วันพุธที่  17  มิถุนายน  2558 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
15.10  - 16.00  น. นักเรียนระดับชัน้ ม.4  ซ้อมใหญ่พิธีประดบัพระเกี้ยว ครูสิวลี และคณะ 

 
 
วันพฤหัสบดีที่ 18   มิถุนายน  2558 
 

เวลา กิจกรรม ผู้ด าเนินการ 
10.00 น. คณะกรรมการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนอัญเชิญพระเก้ียว ครูพีรพงษ์ และครูสมชาย 
10.10 น. นักเรียนระดับชัน้ ม.4   ขึ้นหอประชุม ครูสิวลี และคณะ 
10.20 น. ประธานมาถึงบริเวณพิธี พิธีกรสั่งท าความเคารพ  ครูเกตุ 

 นักเรียนระดับชั้น ม.4     
ขึ้นรับพระเกี้ยวต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
แล้วน ามาให้ผู้มีเกียรติประดับ    (ดนตรีไทยบรรเลง) 

 
ผู้อ านวยการ และคณะ 
 
ครูยุวดี , ครูสุภวัชร 

 ประธานให้โอวาท ประธาน 
 ตัวแทนนักเรียนน าร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน 

วงโยธวาทิตบรรเลง เพลงมาร์ชโรงเรียน 
นักเรียนทั้งระดับชั้น ม.4 , 
วงโยธวาทิต 

12.00 น. เสร็จพิธีประดับพระเก้ียว  
 
หมายเหตุ นักเรียน ม.4 เร่ิมซ้อมพิธีประดับพระเก้ียว ทุกวันตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นต้นไป  

  เวลาหลังเลิกเรียน 


