
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที ่  120/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ด้วยโรงเรียนก ำหนดให้มีพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  ในวันพฤหัสบดีที่ 
14  มิถุนำยน  พ.ศ. 2561  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่  39 วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ 27 (1) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2547   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

 1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ท ำหน้ำที่ ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดพิธี โดยให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ประกอบด้วย 

1. นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำร 
3. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์   กรรมกำร 
4. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมกำร 
5. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน    กรรมกำรและเลขำนุกำรนุกำร 

 

 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ท ำหน้ำที่วำงแผนกำรท ำงำน  เตรียมงำนประสำนงำนกับคณะกรรมกำร
ต่ำงๆ  เพื่อให้งำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและพร้อมเพรียง  ประกอบด้วย 

1. นำงจิรำภรณ์  วรำชุน    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวนำตยำ นะวะมะวัฒน์   รองประธำนกรรมกำร 
4. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    รองประธำนกรรมกำร 
5. นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก   กรรมกำร 
6. นำยสมพร  ชัยวงษ์    กรรมกำร 
7. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   กรรมกำร 
8. นำงจุฑำรัตน์  ภัทรกรธนกิจ   กรรมกำร 
9. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม    กรรมกำร  
10. นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต   กรรมกำร 
11. นำงสำววิภำดำ คล้ำยนิ่ม   กรรมกำร 
12. นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมกำร 
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13. นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำร 
14. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ่   กรรมกำร 
15. นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมกำร 
16. นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล   กรรมกำร 
17. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมกำร 
18. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
19. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
20. นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
21. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 3.  คณะกรรมกำรสถำนที่ ท ำหน้ำที่จัดสถำนที่ เขียนป้ำยเวที  แต่งเวทีในหอประชุมให้สวยงำม  จัดเก้ำอ้ี
ส ำหรับครู   และแขกที่มำร่วมพิธี  จัดโต๊ะวำงพำนดอกไม้ – ธูปเทียนที่นักเรียนน ำมำไหว้ครู จัดสถำนที่ดนตรีไทยนั่ง
บรรเลงที่พิธีไหว้ครู และ จัดสถำนที่ประดับพระเกี้ยว  จัดเก้ำอ้ีนักเรียนระดับชั้น ม.4 รับพระเกี้ยว  จ ำนวน  400 ตัว 
ประกอบด้วย 

1. นำงพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมำก   ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยเลอพงศ์   จันสีนำก   กรรมกำร 
3. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำร 
4. นักกำรภำรโรงทุกคน    กรรมกำร 
5. นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 4.  คณะกรรมกำรแสงเสียง-บันทึกภำพ  ท ำหน้ำที่   จัดเตรียมและควบคุมกำรใช้เครื่องเสียงในพิธีกำร
ต่ำงๆ บันทึกภำพกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมในวันที่มีกำรซ้อม และวันที่ 14 มิถุนำยน  2561   ประกอบด้วย 

1. นำยสมพร  ชัยวงษ์    ประธำนคณะกรรมกำร 
2. นำยวรวัฒน์  เพชรไกรศรี   กรรมกำร 
3. นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษำ   กรรมกำร 
4. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แย้มกำญจนวัฒน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 5.  คณะกรรมกำรพิธีกำร  ท ำหน้ำที่ก ำหนดวำงแผนพิธีต่ำงๆ ก ำหนดขั้นตอนกำรจัดงำนให้เป็นไปตำม
ระเบียบแบบแผนถูกต้องตำมประเพณี จัดเตรียมดอกไม้ ประดับโต๊ะหมู่บูชำ ประกอบด้วย 
  5.1  คณะกรรมกำรกำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ  พิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว 

1. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวปำวรีย์ ขำวสมบูรณ ์   กรรมกำร 
3. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์   กรรมกำร 
4. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมกำร 
5. นำยทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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5.2  คณะกรรมกำรกำรส่งเทียนชนวน  เครื่องเจิมหนังสือ และเตรียมหนังสือส ำหรับเจิม 
1. นำงจุฑำรัตน์  ภัทรกรธนกิจ   ประธำนกรรมกำร 
2. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
3. นำยสมชำติ  แจ้งกระจ่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  5.3  คณะกรรมกำรกำรควบคุมนักเรียนฝึกซ้อมถือพำน 
1. นำยมำโนชญ์  มูลทรัพย์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงขันทอง  ทองน้อย   กรรมกำร 
3. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมกำร 
4. นำงสำวอำภำภรณ์  ก้อนสี   กรรมกำร 
5. นำงสำวขวัญจิตร  ชนะสิทธิ์   กรรมกำร 
6. นำยภัทรพงศ์  นำสะอ้ำน   กรรมกำร 
7. นำงสำวชมพูนุช  ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร  
8. นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก   กรรมกำร 
9. นำงสำวปำวรีย์  ขำวสมบูรณ์   กรรมกำร 
10. นำงสำวนิตติยำ  แก้วนก   กรรมกำร 
11. นำยจีรพงศ์  เกิดธูป    กรรมกำร 
12. นำยกิตติคุณ  จันทะโมคำ   กรรมกำร 
13. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  5.4  คณะกรรมกำรกำรควบคุมซ้อมประดับพระเกี้ยวและเข้ำร่วมพิธีประดับพระเกี้ยว                    
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 

1. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอัจฉรำ ภักดีรัตนภำคย์   กรรมกำร 
3. นำงสำววันทนำ กิติทรัพย์กำญจนำ  กรรมกำร 
4. นำงพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมำก    กรรมกำร 
5. นำยคมสัณห์ จันสอน    กรรมกำร 
6. นำงมัณฑนำ เลิศเสรีพัฒนกุล   กรรมกำร 
7. นำงสำวศศิธร นำนไธสง    กรรมกำร 
8. นำงสำวสุภำลัย สำยค ำภำ    กรรมกำร 
9. นำงศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล    กรรมกำร 
10. นำงอมรรัตน์ มำฬมงคล    กรรมกำร 
11. นำงสำวแรกรัก บุญอยู่    กรรมกำร 
12. นำงสำวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์    กรรมกำร 
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13. นำยทองฉัตร ไรนุ่น     กรรมกำร 
14. นำงสำวกฤษณำ ศรีบุญเพ็ง    กรรมกำร 
15. นำงสำวณัฐฑชำพร โอทอง    กรรมกำร 
16. นำงสำวตวงศรณ์ องอำจ    กรรมกำร 
17. นำยสัญชัย วัชรพรรณ    กรรมกำร 
18. นำยปณีต จิตต์นุกุลศิริ    กรรมกำร 
19. นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 6.  คณะกรรมกำรพิธีกร  ท ำหน้ำที่  ฝึกซ้อมนักเรียนให้เข้ำใจขั้นตอนตำมพิธีกำรต่ำงๆ   อย่ำงถูกต้อง  
พร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย  ด ำเนินกำรตำมระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมประเพณีอันดีงำมของไทย ใน
วันที่ 14 มิถุนำยน 2561  ประกอบด้วย 
  6.1 พิธีกรไหว้ครู 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
2. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
3. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  6.2 พิธีกรประดับพระเกี้ยว 
1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
2. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำร 

 

 7.  คณะกรรมกำรคัดเลือก  และฝึกซ้อมนักเรียนน ำสวดมนต์  ปฏิญำณตน  ในพิธีไหว้ครู  ท ำหน้ำที่   
สรรหำ   ฝึกซ้อมนักเรียนน ำสวดมนต์  ปฏิญำณตน  ในพิธีไหว้ครู ให้มีควำมไพเรำะ  ถูกต้องตำมวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงำมของไทย  ประกอบด้วย 

1. นำงอุไรรัตน์  วงศ์นวชำต   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำร 
3. นำงสำวลักขณำ  อ่อนฤทธิ์   กรรมกำร 
4. นำงสำวอนุสรำ  เย็นวัฒนำ   กรรมกำร 
5. นำงสำวกฤษณำ  ศรีบุญเพ็ง   กรรมกำร 
6. นำงสำวกนกนำถ  แซ่ตั้น   กรรมกำร 
7. นำงสำวอัจฉรำ  ทองทำ   กรรมกำร 
8. นำยเลอพงศ์  จันสีนำก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  

 8.  คณะกรรมกำรจัดนักเรียนรับพำนดอกไม้ - พำนธูปเทียนไหว้ครู  ท ำหน้ำที่จัดหำนักเรียน และควบคุม
นักเรียนรับพำนดอกไม้จำกครูที่ปรึกษำ วำงบนโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ ประกอบด้วย 

1. นำงสำววิภำดำ คล้ำยนิ่ม   ประธำนกรรมกำร 
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2. นำงศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล   กรรมกำร 
3. นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี   กรรมกำร 
4. นำงสำวศำกุน  เทียนทอง   กรรมกำร 
5. นำงสำวปรำณี  พรมติ๊บ   กรรมกำร 
6. นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม   กรรมกำร 
7. นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมกำร 
8. นำงสำวนำถพร  มูลจันทร์   กรรมกำร 
9. นำงสำวรัตนำนุสรณ์  ครองศักดิ์  กรรมกำร 
10. นำงสำวลักษนิช  หิรัญตระกูล   กรรมกำร 
11. นำยอภิวัชญ์  สิริสุกัลย์กุล   กรรมกำร 
12. นำงสำวศศิธร  นำนไธสง   กรรมกำร 
13. นำยเจนภพ  มณีพงษ์   กรรมกำร 
14. นำยไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์   กรรมกำร 
15. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
16. นำงสำวเจนจิรำ  สรสวัสดิ ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 9.  คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์งำน  ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ งำนให้ครู นักเรียน และศิษย์เก่ำเข้ำร่วม
พิธีตำมควำมเหมำะสม ประกอบด้วย 

1. นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    ประธำนกรรมกำร 
2. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
3. นำยกอปรคุณ  ชุมวรรณศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 10.  คณะกรรมกำรพัสดุ  ท ำหน้ำที่จัดเตรียม  จัดหำวัสดุที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 
1. นำงมัณฑนำ  เลิศเสรีพัฒนกุล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวอำรีรัตน์  แคล่วคล่อง   กรรมกำร 
3. นำยไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์   กรรมกำร 
4. นำงสำวณัฐรุจำ  สมรฤทธิ์   กรรมกำร 
5. นำยณรงค์  เอ้ือนไธสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 11.  คณะกรรมกำรกำรเงิน  ท ำหน้ำที่เบิกจ่ำยและสรุปเงินที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
1. นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจันทมำศ  บัวจันทร์   กรรมกำร 
3. นำยอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 12. คณะกรรมกำรต้อนรับศิษย์เก่ำ  ท ำหน้ำที่ต้อนรับศิษย์เก่ำท่ีมำร่วมงำน  จัดให้ศิษย์เก่ำลงทะเบียนกำร
มำเยี่ยมโรงเรียนและจัดให้ขึ้นร่วมพิธีไหว้ครูตำมควำมเหมำะสม ดูแลควบคุมนักเรียนร่วมกิจกรรมและรักษำควำม
ปลอดภัยตลอดพิธี  ประกอบด้วย 

1. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ   ประธำนกรรมกำร 
2. จ.ส.อ.ธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมกำร 
3. นำยจำตุรนต์  มหำกนก   กรรมกำร 
4. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง   กรรมกำร 
5. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมกำร 
6. นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ  กรรมกำร 
7. นำยสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร  กรรมกำร 
8. นำงสำวศิริลักษณ์  เพ็งถมยำ  กรรมกำร 
9. นำยนวเรศ  เสนคุ้ม   กรรมกำร 
10. นำงสำวภำพิมล  ฐำนะ   กรรมกำร 
11. นำงสำวธัญมน  เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
12. นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ   กรรมกำร 
13. นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 13.  คณะกรรมกำรต้อนรับผู้มำร่วมพิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว  ท ำหน้ำที่ต้อนรับแขกที่โรงเรียนเชิญ
มำร่วมพิธีไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว ประกอบด้วย  

1. นำงสำววิไลพร  จอมพล   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมพร  ชัยวงษ์    กรรมกำร 
3. นำงสำวณัฏฐณิชำ  รำชกิจก ำธร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 14.  คณะกรรมกำรดนตรีไทย และดนตรีสำกล ท ำหน้ำที่จัดเตรียมดนตรีไทยและดนตรีสำกลบรรเลง
ประกอบพิธีไหว้ครูและพิธีประดับพระเกี้ยว ประกอบด้วย 

1. นำงสำวยุวดี  เสือใหญ ่   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์   กรรมกำร 
3. นำยสมชำย  คงเสน่ห์   กรรมกำร 
4. นำยธิติ  ด ำรงคงชื่น    กรรมกำร 
5. นำยสุภวัชร  ชำติกำรุณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 15.  คณะกรรมกำรจัดประกวดจัดพำนไหว้ครู   ท ำหน้ำที่จัดประกวดจัดพำนไหว้ครู   โดยมีนักเรียนเข้ำ
ประกวด  ห้องละ 5 คน วันพุธ ที่ 13  มิถุนำยน  2561   เวลำ 13.00 – 16.00 น.   ที่โรงอำหำร รับลงทะเบียน   
ควบคุมกำรแข่งขัน จัดพำนที่เสร็จแล้วให้คณะกรรมกำรตัดสิน ณ ห้องประชุมสมำคม ฯ ประกอบด้วย 
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1. นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวนัดธิดำ  นวลศรี   กรรมกำร 
3. นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
4. นำยปิยพฤฒิ  จิธำนนท์   กรรมกำร 
5. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
6. นำงสำวปำรวี  วงศ์ปัดแก้ว   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 16.  คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดจัดพำนไหว้ครู  ท ำหน้ำที่ตัดสินกำรประกวดจัดพำนไหว้ครู  โดย
ยึดหลักกำรจัดพำนอย่ำงประหยัด สวยงำม ใช้วัสดุสื่อควำมหมำยกำรไหว้ครูครบ (ใช้โฟมขึ้นรูปแบบได้) ตัดสินเวลำ
ประมำณ 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมำคม ฯ  ตัดสินแยกตำมระดับชั้น เป็นรำงวัลชนะเลิศ,  รองชนะเลิศ อันดับ 1  
และรองชนะเลิศอันดับ 2   ประกอบด้วย 

1. นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล   ประธำนกรรมกำร (คณะกรรณิกำ) 
2. นำงสำวนันทิดำ ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมกำร  (คณะปำริชำติ) 
3. นำงสำวกำญจนำ  กรีธำธร   กรรมกำร (คณะอินทนิล) 
4. นำงสำวสิวลี  บุญวัฒน ์   กรรมกำร (คณะกำระเกด) 
5. นำงวิไลพร  สังข์แก้ว    กรรมกำรและเลขำนุกำร (คณะรำชพฤกษ์) 

 17.  คณะกรรมกำรประเมินผล  ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกำรจัดงำน สรุปเสนอโรงเรียน 
ประกอบด้วย 

1. นำงสำวนันทิดำ  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวเนำวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมกำร 
3. นำงสำวอ ำไพ  พำโคกทม   กรรมกำร 
4. นำยอ ำนำจ  สิงห์ทอง    กรรมกำร 
5. กรรมกำรนักเรียน    กรรมกำร 
6. นำงสำวพรทิพย์  กองจินดำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้กรรมกำรทุกคณะกรรมกำรวำงแผน เตรียมงำน และพิจำรณำสั่งกำรให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
งำนใดที่ต้องฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดควำมพร้อมเพรียงในวันปฏิบัติจริงให้นัดนักเรียนฝึกซ้อม 
  

กำรแต่งกำย    คร ู    แต่งเครื่องแบบข้ำรำชกำร (สีกำกี) 
   นักเรียน  แต่งชุดนักเรียน 
 

สั่ง ณ วันที่  23  พฤษภำคม  พ.ศ. 2561 
 

 

   (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 
   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
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ก ำหนดกำรพิธีไหว้ครู  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันที่ 13 มิถุนำยน  – 14 มิถุนำยน  2561 

ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
วันพุธที่  13  มิถุนำยน  2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
08.00 – 08.30 น. ซ้อมค ำกล่ำวไหว้ครู ลำนอเนกประสงค์  ครูเกตุ 

 ตัวแทนห้องซ้อมถือพำน  ใต้อำคำร 1 ครมูำโนชญ์และคณะ 
13.00 – 16.00 น. แข่งขันจัดพำนไหว้ครู ที่โรงอำหำร ครรูุ่งโรจน์ และคณะ 

16.00 น. ตัดสินกำรประกวดจัดพำนไหว้ครู  
ที่ห้องประชุมสมำคมฯ  

ครวูันทนำ และคณะ 

 
วันพฤหัสบดีที่ 14   มิถุนำยน  2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
07.30 น. นักเรียนเข้ำแถวลำนเอนกประสงค์ ครกูอปรคุณ 
07.50 น. ท ำพิธีหน้ำเสำธง ครกูอปรคุณ 
08.00 น. พิธีกรนัดหมำย ก ำหนดกำร ครูเกตุ 
08.20 น. คณะครูที่ปรึกษำทุกท่ำน เข้ำประจ ำที่ ครูที่ปรึกษำระดับชั้น  
08.30 น. ประธำนมำถึงบริเวณพิธี พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ  

โยธวำทิตบรรเลง เพลงมหำฤกษ์ 
ครูเกตุ 
ครูสมชำยและครูปิยพฤฒิ 

 ประธำนจุดธูป เทียนบูชำพระรัตนตรัย ประธำน 
 ประธำนนักเรียนน ำสวดมนต์ไหว้พระ ประธำนนักเรียน 
 ตัวแทนนักเรียนกล่ำวน ำสวดบทไหว้ครู ปฏิญำณตน ครอุูไรรัตน์และคณะ 
 ตัวแทนห้องน ำพำนดอกไม้ ขึ้นไหว้ครู ตำมล ำดับชั้น 

ดนตรีไทยบรรเลง (นักเรียนเสร็จพิธี แล้วนั่งลง)   
ครูที่ปรึกษำ ,นักเรียนตัวแทนห้อง 
ครยูุวดี , ครูสุภวชัร 

10.00 น. ประธำนเจิมหนังสือ 
(นักเรียนยืนตรง พนมมือ เสร็จแล้วนั่งลง)  
ประธำนกล่ำวให้โอวำท 
โยธวำทิตบรรเลง  เพลงสรรเสริญพระบำรมี 
เสร็จพิธีไหว้ครู  

ครจูุฑำรัตน์และคณะ 
 
 
ครูสมชำยและครูปิยพฤฒิ 
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ก ำหนดกำรพิธีประดับพระเกี้ยว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันที่ 13 มิถุนำยน  – 14  มิถุนำยน  2561 

ณ  หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 
วันพุธที่  13  มิถุนำยน  2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
15.10  - 16.00  น. นักเรียนระดับชั้น ม.4  ซ้อมใหญ่พิธีประดับพระเกี้ยว ครนูวเรศ และคณะ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 14   มิถุนำยน  2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้ด ำเนินกำร 
10.00 น. คณะกรรมกำรนักเรียน และตัวแทนนักเรียนอัญเชิญ                

พระเกี้ยว 
ครสูุภวัชร ,ครูสมชำย , ครูปิยพฤฒิ 

10.10 น. นักเรียนระดับชั้น ม.4   ขึ้นหอประชุม ครนูวเรศ และคณะ 
10.20 น. ประธำนมำถึงบริเวณพิธี พิธีกรสั่งท ำควำมเคำรพ  ครูเกตุ 

 นักเรียนระดับชั้น ม.4     
ขึ้นรับพระเกี้ยวต่อหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์ของ
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว    
แล้วน ำมำให้ผู้มีเกียรติประดับ (ดนตรีไทยบรรเลง) 

 
ผู้อ ำนวยกำร และคณะ 
 
ครยูุวดี , ครูสุภวชัร 

 ประธำนให้โอวำท ประธำน 
 ตัวแทนนักเรียนน ำร้องเพลงมำร์ชโรงเรียน 

วงโยธวำทิตบรรเลง เพลงมำร์ชโรงเรียน 
นักเรียนทั้งระดับชั้น ม.4 , 
วงโยธวำทิต 

12.00 น. เสร็จพิธีประดับพระเกี้ยว  
 
หมำยเหตุ นักเรียน ม.4 เริ่มซ้อมพิธีประดับพระเกี้ยว ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

  เวลำหลังเลิกเรียน 


