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ค ำสั่งโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

ที ่36 / 2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต 

และพิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์)   
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (รุ่นปริวรรตวิชช์)  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

..................................................................... 
ด้วยโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ ได้จัดกิจกรรมแสดงควำมยินดีและเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือให้นักเรียน เกิดควำมภำคภูมิใจต่อ
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรเรียน และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำมรักและศรัทธำต่อโรงเรียน ตลอดจนเพ่ือสร้ำงสำยสัมพันธ์ 
อันดีระหว่ำงครูอำจำรย์กับศิษย์ โรงเรียนจึงก ำหนดจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิต และพิธีมอบประกำศนียบัตร
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ในวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ 08.00 - 12.00 น.   
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ มหำรำชินี  โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมด ำเนินไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุเป้ำหมำย อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2553 และมำตรำ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 ฉบับปรับปรุง แก้ไข พ.ศ.2553 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและพิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำ เร็จกำรศึกษำ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นำยสันติ  มุกดำสนิท ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล รองประธำนกรรมกำร 
1.3 นำงสำวฉัตรกมล ใจช่วย  กรรมกำร 
1.4 นำยบุญส่ง    พุ่มบำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ  นิเทศ  ติดตำม  และสนับสนุนให้กิจกรรมบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน   

  2.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนงำน  ประกอบด้วย 
   2.1.1 นำยบุญส่ง   พุ่มบำน   ประธำน 
   2.1.2 นำยสำยัณห์ ศรีขวัญ   รองประธำน 
   2.1.3 นำงศศธร   ทองจันทร์  กรรมกำร 
   2.1.4 นำงบุญญำรัศมิ์ จันทคำม  กรรมกำร 
   2.1.5 นำยโอฬำร  พำชื่น   กรรมกำร 
   2.1.6 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล  กรรมกำร 

2.1.7 นำยรัชพล  เที่ยงดี   กรรมกำร 
2.1.8 นำงสำวปัทมำ ภู่ระหงษ์  กรรมกำร 
2.1.9 นำงสำวลำวัณย์   เอ่ียมจ ำรัส  กรรมกำร 

   2.1.10 นำงสำวณิชำดำ ปัญจวีณิน  กรรมกำร 
   2.1.11 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน   กรรมกำร 
   2.1.12 นำยชัยพัฒน์ รำญรอน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.1.13 นำงสำวเพ็ญภัค  ใจดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้ำที ่  1. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรจัดกิจกรรม  และพำนดอกไม้ธูปเทียน 

2.2  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร  ประกอบด้วย 
   2.2.1 นำยมำโนช   ครอบครอง  ประธำน 
   2.2.2 นำงจันทร์ฉำย   ศรีขวัญ   รองประธำน    

2.2.3 นำงสำวสมปอง   พรำมเอก  กรรมกำร 
2.2.4 นำงสำวอภันตรี ฉลอง   กรรมกำร 
2.2.5 นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ   กรรมกำร   

   2.2.6 นำยชัยพัฒน์ รำญรอน  กรรมกำร 
   2.2.7 นำยโอฬำร  พำชื่น   กรรมกำร 
   2.2.8 นำยสรำยุทธ อินทะศรี  กรรมกำร 
   2.2.9 นำยวรุฒ    บุญประเสริฐ  กรรมกำร 
   2.2.10 นำงสำวจุฑำมำศ เงินงำม   กรรมกำร 
   2.2.11 คณะกรรมกำรสมัชชำนักเรียน  กรรมกำร 
   2.2.12 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.2.13 นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. ด ำเนินกำรในเรื่อง พิธีมอบประกำศนียบัตร พิธีกำรขอขมำ และพิธีอ ำลำ 
          2. จัดเตรียมธงโรงเรียนและอุปกรณ์ต่ำงๆ 

2.3  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรมอบประกำศนียบัตร  ประกอบด้วย 
   2.3.1 นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล  ประธำน 
   2.3.2 นำงสัจจำ   ช่ำงต่อ   รองประธำน 
   2.3.3 นำงจันทร์ฉำย ศรีขวัญ   กรรมกำร    
   2.3.4 นำงสำวอภันตรี ฉลอง   กรรมกำร 
   2.3.5 นำงนิตยำ   อภิญ   กรรมกำร 
   2.3.6 นำงจุฑำภัทร ประกอบกิจ  กรรมกำร 
   2.3.7 นำงสำวปรีดำวรรณ วิชำธิคุณ  กรรมกำร 

2.3.8 นำยรัชพล  เที่ยงดี   กรรมกำร 
2.3.9 นำงสำวกุสุมำ จันทร์แก้ว  กรรมกำร 

   2.3.10 นำงสำวพิรำวรรณ์  ศรีสัตย์   กรรมกำร 
   2.3.11 นำงสำวบุษรำคัม บุญส่ง   กรรมกำร 
   2.3.12 นำงสำวสุธำรทิพย์  พู่โต๊ะยำ  กรรมกำร 
   2.3.13 นำงสำวอมรรัตน์ ศิริเจริญ   กรรมกำร 
   2.3.14 นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี  กรรมกำร 
   2.3.15 นำงสำวเมธินี พัดทอง   กรรมกำร 
   2.3.16 นำงสำยชล   ต่ำยนิล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.3.17 นำงสำวสำวิตรี   บุญเรือง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมใบประกำศนียบัตร  และด ำเนินกำรเรื่องกำรมอบประกำศนียบัตรแก่นักเรียน 
          2. จัดท ำบัญชีรำยชื่อนักเรียนขึ้นรับใบประกำศนียบัตรและใบลงทะเบียน 
          3. จัดเตรียมพิธีกรอ่ำนรำยชื่อนักเรียน 
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2.4  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกิจกรรมสำยใยสัมพันธ์ลูกน้ ำเงิน-เหลือง  ประกอบด้วย 
   2.4.1 นำยบุญส่ง  พุ่มบำน   ประธำน  
   2.4.2 นำยมำโนช  ครอบครอง  รองประธำน 
   2.4.3 นำงสำวสมปอง พรำมเอก  กรรมกำร 
   2.4.4 นำงศศธร   ทองจันทร์  กรรมกำร 

 2.4.5นำงบุญญำรัศมิ์ จันทคำม  กรรมกำร 
   2.4.6 นำยชัยพัฒน์ รำญรอน  กรรมกำร 
   2.4.7 นำยโอฬำร  พำชื่น   กรรมกำร 

2.4.8 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล  กรรมกำร 
   2.4.9 นำยสำยัณห์ ศรีขวัญ   กรรมกำร 
   2.4.10 ครทูี่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  และ  6 กรรมกำร 
    2.4.10.1 นำงจุฑำรัตน์  เกิดทอง  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1  
    2.4.10.2 Miss.Loura May Cruz   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 
    2.4.10.3 นำยภำณุวิชญ์  สว่ำงไสว ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2 
    2.4.10.4 นำงสำววรรณนิภำ สวัสดิมงคล ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2 
    2.4.10.5 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 
    2.4.10.6 นำงสำวรัตติยำ  จันทคำม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3 
    2.4.10.7 นำยวรพจน์  กรณวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4 
    2.4.10.8 นำงจุฑำภัทร  ประกอบกิจ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4 
    2.4.10.9 นำยรัชพล  เที่ยงดี  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 
    2.4.10.10 นำงสำวรัชฎำพร ศรีวิชัย  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5 
    2.4.10.11 นำงสำวจงจินต์ บัวเผื่อน  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6 
    2.4.10.12 นำยชัยพัฒน์  รำญรอน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7 
    2.4.10.13 นำงสำวสุภัทร์ธิดำ ปักษำ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/7 
    2.4.10.14 นำงสำวกิ่งกำญจนำ สุวรรณโชต ิ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8 
    2.4.10.15 นำยลิขิต   ฟุ้งขจร  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/8 
    2.4.10.16 นำงสำวดวงกมล พรพลำนำมัย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9 
    2.4.10.17 นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/9 
    2.4.10.18 นำงสำวศิริขวัญ กรกฎ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 
    2.4.10.19 นำงสำวสุทิพย์  สุขสบำย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/10 
    2.4.10.20 นำงมัทนำ  ครอบครอง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 
    2.4.10.21 นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1 
    2.4.10.22 นำงนิตยำ  อภิญ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 
    2.4.10.23 นำงสำวณิชำดำ ปัญจวีณิน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2 
    2.4.10.24 นำยคมกริช  ซ้อนบุญ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3 
    2.4.10.25 นำงสำวพิรำวรรณ์ ศรีสัตย์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3 
    2.4.10.26 นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4 
    2.4.10.27 นำยมำโนช  ครอบครอง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 
    2.4.10.28 นำงสำวปรีดำวรรณ วิชำธิคุณ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5 
    2.4.10.29 นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6  

2.4.10.30 นำงจันทร์ฉำย  ศรีขวัญ      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/6 
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หน้ำที ่ 1. วำงแผนเตรียมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงสำยสัมพันธ์อันดีระหว่ำงครูกับศิษย์ 
          2. รับลงทะเบียนนักเรียน   
          3. แสดงควำมยินดีและร่วมงำนพิธีมอบใบประกำศนียบัตร 
          4. เข้ำร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ   
          5. อ่ืนๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  2.5 คณะกรรมกำรแสดงควำมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ประกอบด้วย 
   2.5.1 นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล ประธำน 
   2.5.2 นำยสำยัณห์   ศรีขวัญ  รองประธำน 
   2.5.3 นำงมัทนำ  ครอบครอง กรรมกำร 
   2.5.4 นำงสำวปัทมำ  ภู่ระหงษ์ กรรมกำร 
   2.5.5 นำงนิตยำ  อภิญ  กรรมกำร 
   2.5.6 นำยคมกริช ซ้อนบุญ  กรรมกำร 
   2.5.7 นำงสำวพิรำวรรณ์ ศรีสัตย์  กรรมกำร 
   2.5.8 นำงสำวปัจฉิมำ ศรีค ำเวียง กรรมกำร 
   2.5.9 นำยมำโนช  ครอบครอง กรรมกำร 
   2.5.10 นำงสำวปรีดำวรรณ  วิชำธิคุณ กรรมกำร 
   2.5.11 นำงจันทร์ฉำย ศรีขวัญ  กรรมกำร 
   2.5.12 นำงสำวณิชำดำ ปัญจวีณิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   2.5.13 นำงสำวสำวิตรี บุญเรือง  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.6  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  และเครื่องดื่ม  ประกอบด้วย 
2.6.1 นำงสำวฉัตรกมล ใจช่วย  ประธำน 
2.6.2 นำงสำวใจภักดิ ์ ไชยวัฒน์ รองประธำน 
2.6.3 นำยสำยัณห์  ศรีขวัญ  กรรมกำร 
2.6.4 นำยชัยพัฒน์ รำญรอน กรรมกำร 
2.6.5 นำงสำวภิรญำ แพทย์รักษำ กรรมกำร 
2.6.6 นำงชนิดำ   รื่นรมย์  กรรมกำร 
2.6.7 นำงสำวสรำล ี งำมดี  กรรมกำร 
2.6.8 นำงสำวนันทพร บุญประถม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.6.9 นำงสำวชลธิชำ  กุณฑลบุตร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มบริกำรคณะครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 และ 6  ในวันที่ 7 เมษำยน 2564 เวลำ  12.00 - 13.00  น. 

2. จัดสถำนที่รับประทำนอำหำร 
3. สรุปค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

2.7  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำคำรสถำนที่  ประกอบด้วย 
   2.7.1 นำยวรพจน์   กรณวงศ์ ประธำน 
   2.7.2 นำยธนิต   มัชฌิมำ  รองประธำน 

2.7.3 นำงสำวเพลินจิตร นำบุญ  กรรมกำร 
2.7.4 นำยอุเทน  บ ำรุงนำ  กรรมกำร 
2.7.5 นำยสรำยุทธ อินทะศรี กรรมกำร 
2.7.6 นำยนัฐพล  บุญสละ  กรรมกำร 
2.7.7 นำยวรุฒ  บุญประเสริฐ กรรมกำร 
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2.7.8 นำยวชิรวิชญ์  แสนธิ  กรรมกำร 
2.7.9 นำงสำวสุวรรณรัตน์  พระศรี กรรมกำร 
2.7.10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 กรรมกำร 

   2.7.11 นำยศิริพงศ์ เงินบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.7.12 นำงสำวปัจฉิมำ   ศรีค ำเวียง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้ำที ่ 1. จัดเตรียมสถำนที่  อุปกรณ์ให้พร้อมใช้ ตกแต่งเวทีให้เรียบร้อยสวยงำม วันที่ 7 เมษำยน 2564  
ณ อำคำร 72 พรรษำ มหำรำชินี            

2. จดัเตรียมเก้ำอ้ีให้นักเรียน ครูและบุคลำกำรทำงกำรศึกษำ  
3. จัดเตรียมโต๊ะลงทะเบียน  
4. จัดเตรียมซุ้ม “น้องส่งพี่  ยินดีจำกใจ” ส ำหรับนักเรียนถ่ำยรูป  จ ำนวน  5 – 6 ซุ้ม   

ณ บริเวณลำนธรรม  โดยประสำนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 แต่ละห้องเรียน 
2.8  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดแสดงดนตรี “น้องส่งพ่ี  ยินดีจำกใจ” ประกอบด้วย 

   2.8.1 นำยโอฬำร   พำชื่น  ประธำน 
   2.8.2 นำยภำณุพงศ์ ลำภเกิน  รองประธำน 
   2.8.3 นำยนคร  สร้อยสน กรรมกำร 

2.8.4 นักเรียนดนตรีสำกล   กรรมกำร 
   2.8.5 นำยสรำยุทธ   อินทะศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ จัดเตรียมนักเรียนแสดงดนตรีเพื่อแสดงควำมยินดีกับนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ตลอดจนเพื่อสร้ำง
บรรยำกำศแห่งควำมรัก ควำมศรัทธำ ควำมประทับใจ และควำมทรงจ ำที่ดีต่อสถำบัน ในวันที่ 7 เมษำยน 2564  
เวลำ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีอำคำรเฉลิมเกียรติ 72 พรรษำ มหำรำชินี 

2.9  คณะกรรมกำรฝ่ำย  แสง  เสียงและบันทึกภำพ  ประกอบด้วย 
   2.9.1 นำยนคร  สร้อยสน    ประธำน     

2.9.2 นำยคมกริช   ซ้อนบุญ   รองประธำน        
2.9.3 นำงสำวอภันตรี  ฉลอง    กรรมกำร     
2.9.4 นำยโอฬำร   พำชื่น    กรรมกำร      
2.9.5 นำงสำวอัจฉรำ   ค ำเลิศ    กรรมกำร     
2.9.6 นำงสำวปรีดำวรรณ วิชำธิคุณ   กรรมกำร     
2.5.7  นำยวชิรวชิญ์  แสนธิ    กรรมกำร      
2.5.8  นำยจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้ำที ่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ควบคุมระบบแสง เสียง และบันทึกภำพกิจกรรม 
2.10  ฝ่ำยติดตำมและประเมินผล 

   2.10.1 นำยชัยพัฒน์ รำญรอน  ประธำน 
   2.10.2 นำยสำยัณห์ ศรีขวัญ   รองประธำน 
   2.10.3 นำงสำวนันท์ชรีย์ ลี้ไพโรจน์กุล  กรรมกำร 
   2.10.4 นำงสำวรุ่งนภำ ดอนเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.10.5 นำงสำวเพ็ญภัค ใจดี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที ่ 1. จัดท ำแบบสอบถำมและแบบประเมินผล 
          2. จัดท ำรูปเล่มสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเก็บเป็นข้อมูลสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรทั่วไป 
และของโรงเรียนพร้อมทั้งรำยงำนต่อผู้บริหำรทรำบ 
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 ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ประชุมปรึกษำหำรือ วำงแผนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จ 
ตำมวัตถุประสงค์ ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสียสละ อุตสำหะ ถูกต้องตำมระเบียบรำชกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
เกิดประสิทธิภำพ  และประสิทธิผล  เป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำรสืบไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน  มีนำคม  พ.ศ.2564 

 
 
 

 
       ( นำยสันติ  มุกดำสนิท ) 
                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ  
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ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตและพิธีมอบประกำศนียบัตรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 (รุ่นโควิดอนุสรณ์) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 (รุ่นปริวรรตวิชช์) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6  
วันพุธที่ 7 เมษำยน 2564  ณ อำคำร 72 พรรษำ มหำรำชินี  โรงเรียนช ำนำญสำมัคคีวิทยำ 

--------------------------------------------------- 
07.30 – 08.00  น.  ลงทะเบียน ณ อำคำร 72 พรรษำ มหำรำชินี     
08.00 – 09.00  น.  นัดหมำยและซักซ้อมรับประกำศนียบัตร 
09.00 – 09.30 น.   พิธีแสดงควำมยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
09.30 – 11.00  น.  - พิธีมอบประกำศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6   

  ส ำเร็จกำรศึกษำ (นำยสันติ มุกดำสนิท ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน) 
- นักเรียนกล่ำวค ำปฏิญำณตน (ประธำนรุ่น ม.6 น ำกล่ำว) 

11.00 – 11.30  น.  - ท่ำนผู้อ ำนวยกำร    
  กล่ำวให้ปัจฉิมโอวำทนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำและกล่ำวแสดงควำมรู้สึก 

    - รองผู้อ ำนวยกำร กล่ำวแสดงควำมรู้สึก  ( 1 ท่ำน )  
      (นำงสำวเขมจิรัฎฐ์ ภัทร์จิโรจน์กุล รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร) 
    - หัวหน้ำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 กล่ำวแสดงควำมรู้สึก  

- ตัวแทนครูที่ปรึกษำ ( ระดับละ 1 ท่ำน ) กล่ำวแสดงควำมรู้สึก 
- ตัวแทนนักเรียน ( ระดับละ 1 คน ) กล่ำวแสดงควำมรู้สึก 

11.30 – 12.00  น.  พิธีขอขมำ  
12.00 – 13.00  น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
12.00 – 14.30  น.  กิจกรรมสันทนำกำร 
14.30  น.   นักเรียนเดินทำงกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ  
 
หมำยเหตุ 1. ตัวแทนนักเรียนน ำกล่ำวค ำปฏิญำณตน  และกล่ำวแสดงควำมรู้สึก ได้แก่ 

นำยคณิน  สอนสกุล (ประธำนรุ่น ม.6) 
2. ตัวแทนนักเรียนกล่ำวค ำขอขมำครู  และกล่ำวแสดงควำมรู้สึก ได้แก่ 
    นำงสำววรเนตร อุทำวง (ประธำนรุ่น ม.3)   

  3. กำรแต่งกำย : ผู้บริหำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใส่สูทโรงเรียน  
        : นักเรียนแต่งกำยชุดนักเรียนเท่ำนั้น 

4. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม   


