
 
              
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 

ท่ี ๒๖/๒๕๖๑ 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีปจัฉิมนิเทศ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
........................................................ 

ด้วยโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ก าหนดจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมและสนามหลังคาโดม เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

อา ศัยอ าน าจตามความ ในมาตรา  ๓๙  แห่ ง พ ระ ร าชบัญญั ติ ร ะ เบี ยบบริ ห าร ร าชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน-
อุปถัมภ์” จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา  น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์    ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป กรรมการ 
๕. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  อ านวยการให้ค าปรึกษา แนะน า ช้ีแนะแนวทาง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. นายประกิจ นิธิยานันท์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      ประธานกรรมการ 
๒. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิมพ์ฐินันท์     ดิลกสุนทร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
๔. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป      กรรมการ 
๕. นางวัลฤดี จัตุกูล  กรรมการ 
๖. นางวลัยรัตน ์ ยิ่งด านุ่น  กรรมการ 
๗. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์  กรรมการ 
๘. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการ 
๙. นายเรวัตร อิ่มส าราญ  กรรมการ 
๑๐. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการ 
๑๑. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุรภรณ์ ปิงแก้ว  กรรมการ 
๑๓. นางสาวณัชชา กล่ินอุบล  กรรมการ 
๑๔. นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้  กรรมการ 



 ๒ 

๑๕. นางสาวภริตพร ตระกูลน้ าผ้ึง  กรรมการ 
๑๖. นางสาวนภาพร ใจสมุทร  กรรมการ 
๑๗. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ  กรรมการ 
๑๘. นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  กรรมการ 

๑๙. นายสุทิวัส เชาวน์ช านาญ  กรรมการ 

๒๐. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ  กรรมการ 

๒๑. นางสาวกาญจนา ยาสมร  กรรมการ 

๒๒. นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม  กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. นางสาววิภาวรรณ   ลอระพงษ์                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ : ๑. วางแผนการด าเนินงานจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖      
     ๒. พิจารณาคัดเลือกนักเรียนยอดเย่ียมระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          ๔. เตรียมด้ายมงคลผูกข้อมือนักเรียน 
          ๕. จัดระเบียบนักเรียนเข้าหอประชุม 
          ๖. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

๓. คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
๑. นางสาวประกายเดือน   ลีสุขสาม หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเกศกนก วอนเจริญ  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกาญจนา ยาสมร  กรรมการ 
๔. ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ กรรมการ 
๕. นางสาวอภิญญา นาคโสภณ  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววิภาวรรณ ลอระพงษ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. เตรียมรายช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ เพื่อรับลงทะเบียน 
           ๒. รับลงทะเบียน ณ หอประชุม  
 

๔. คณะกรรมการการเงิน 
๑. นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ           ประธานกรรมการ 
๒. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเทวี ทาเหล็ก  กรรมการ 
๔. นางสาวญาดา ค าเอี่ยม  กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐลียา สมบูรณ์  กรรมการ 
๖. นางสาวอุไรพร ทองค าตอน  กรรมการ 
๗. นางสาววิไล เกิดโมลี  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวศิรินทร์ทิพย์   จันทพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. นางสาวสิรินท์นภา   บ ารุงผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ : ท าบญัชีจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 



 ๓ 

๕. คณะกรรมการสถานที่ 
๑. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์ ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  รองประธานกรรมการ 
๓. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์  กรรมการ 
๔. นางสาวเกศินี ทองทวี  กรรมการ 
๕. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 
๖. นายเกริกกุล เลาหะพานิช  กรรมการ 
๗. นายกฤษ บางศรี  กรรมการ 
๘. นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต  กรรมการ 

๙. นายภูเบศ กระแสโสม  กรรมการ 

๑๐. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายอนุสรณ์ วรวัตรพนมกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ : ๑. จัดโต๊ะหมู่บูชา จัดชุดโซฟา เก้าอี้บุนวม ส าหรับผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ ครู และนักเรียน  
           ๒. จัดเก้าอี้ส าหรับครูนั่งในกิจกรรมผูกด้ายมงคล “ส่งขวัญ ลูกมด”  
          ๓.  จัดตกแต่งเวที และบริเวณสถานท่ีให้สวยงาม 
          ๔.  จัดเตรียมเทียนมงคล ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ๑ เล่ม พร้อมเทียนฉนวน ๖. จัดเตรียมดอกกุหลาบ จ านวน ๕๔๔ ดอก พวงมาลัย ๑๘ พวง และจัดแจกันดอกไม้บริเวณลานธรรม,  
          ๕. จัดท าป้ายงานพิธีปัจฉิมนิเทศ 
  ๖. จัดท าซุ้มผ้าบริเวณพร้อมตกแต่งด้วยต้นไม้ พรอ้มข้อความ “บ.ม.ว” 
          ๗. จัดแจกันดอกไม้บริเวณลานธรรม พระพุทธชินราช พระพุทธลีลา หลวงปู่ชิต ศาลพระภูมิ    
              ศาลตายาย และประกอบโต๊ะหมู่บูชา ๒ คู่ 
 ๘. จัดโซฟาตัวเดียวส าหรับพระคุณเจ้าเทศนาธรรมปัจฉิมโอวาท 
           ๙. เตรียมพวงมาลัยระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ฝ่ายบริหาร ๕ พวง ครูหัวหน้าระดับ ๖ พวง 
     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ พวง และดอกกุหลาบ ๑๐ มัด ส าหรับครูท่ีปรึกษา 
 ๑๐. เตรียมพวงมาลัยระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ฝ่ายบริหาร ๕ พวง ครูหัวหน้าระดับ ๖ พวง 
       หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๙ พวง และดอกกุหลาบ ๗ มัด ส าหรับครูที่ปรึกษา      
 
 
 
 

  
 
 
๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา 

๑. นายเกริกกุล เลาหะพานิช หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ประธานกรรมการ 
๒. นายยศกร เรืองไพศาล  รองประธานกรรมการ 
๓. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการ 
๔. นางสาวรังสิมา ไกรนรา  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายมนัส บุรานันท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. นายจรวย คชายนต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 



 ๔ 

หน้าที่ : ๑. ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
 ๒. จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกภาพนิ่ง และถ่ายท าวีดิทัศน์ น าเสนอกิจกรรม 
 

๗. คณะกรรมการพิธีกร – พิธีการ 
๑. นางสาววรางคณา จันทร์มณี หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐพงษ์ สงคราม  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการ 
๔. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์  กรรมการ 

๕. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการ 

๖. นายเรวัตร อิ่มส าราญ  กรรมการ 

๗. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการ 

๘. นายประพาฬ แก้ววงษา  กรรมการ 

๙. นางสาวประกายเดือน  ลีสุขสาม  กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ : ๑. เป็นพิธีกรในการด าเนินรายการจัดพิธปีัจฉิมนิเทศนักเรียน ตามก าหนดการ 
 ๒. จัดเตรียมค ากล่าวและฝึกซ้อมนักเรียนผู้แทนกล่าวปฏิญาณตน ผู้แทนกล่าวมุทิตาบูชาครู  
               และผู้แทนขับเสภาบูชาครู  
 ๓. จัดแถวนักเรียนร่วมกิจกรรมผูกด้ายมงคลให้เรียบร้อย 
           ๔. เตรียมผู้แทนนักเรียนมอบพวงมาลัยให้ผู้บริหาร หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๘. คณะกรรมการประสานงานด้านดนตรี และการแสดงบนเวที 
๑. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประธานกรรมการ 
๒. นายเกริกกุล เลาหะพานิช  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี  กรรมการ 
๔. นายกฤษ บางศรี  กรรมการ 
๕. นางสาวชมพูนุท ก้องดุษิต  กรรมการ 
๖. นายภูเบศ กระแสโสม  กรรมการ 
๗. นางศิริวรรณ อุทัยสาร์  กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ :  ๑. จัดบรรเลงดนตรีต้อนรับประธานในพิธี (เพลงมหาฤกษ์) 
 ๒. จัดบรรเลงดนตรีในพิธีผูกข้อมือส่งขวัญลูกมด 
 ๓. จัดคณะนักเรียนร้องเพลง “มาร์ชแสดฟ้า” และ “พระคุณท่ีสาม”  

 

๙. คณะกรรมการกิจกรรม “ด้วยรัก และผูกพัน” และ “ส่งขวัญลูกมด” 
๑. นายประพาฬ แก้ววงษา หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ประธานกรรมการ 
๒. นายเรวัตร อิ่มส าราญ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รองประธานกรรมการ 
๓. นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์  กรรมการ 
๔. นางสาวสุปรียา ทองรุ่ง  กรรมการ 
๕. นางสาวกัญญาพัชร หมู่ม่วง  กรรมการ 
๖. นางสาวฉัตรสุดา เปล่ียนศรี  กรรมการ 
๗. นางวัลฤดี จัตุกูล  กรรมการ 



 ๕ 

๘. นางสาวนภาพร ใจสมุทร  กรรมการ 
๙. นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวรังสิมา ไกรนรา  กรรมการ 
๑๑. นางสาวสุพัตตรา อุทาพงษ์  กรรมการ 

๑๒. นางสาวนวพร แก้วเป้ีย  กรรมการ 
๑๓. นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวสุพัฒตรา รัตนะ  กรรมการ 

๑๕. นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม  กรรมการ 

๑๖. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย  กรรมการ 

๑๗. นางสาวรุ่งฤดี ต้ังจิตสิตเจริญ  กรรมการ 

๑๘. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ จันทพงพ ์  กรรมการ 
๑๙. นางกาญจนา ไชยวงษ ์  กรรมการ 

๒๐. นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  กรรมการ 

๒๑. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์  กรรมการ 
๒๒. นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์  กรรมการ 

๒๓. นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  กรรมการ 

๒๔. นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  กรรมการ 

๒๕. นางสาวพรหมพร หนูน้อย  กรรมการ 

๒๖. นางสาวดวงกมล กล่ินดี  กรรมการ 

๒๗. นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้  กรรมการ 

๒๘. นางสาวปรียานุช ศรีสุขค า  กรรมการ 

๒๙. นายณรงค์ศักดิ์ กัปกัลป์  กรรมการ 

๓๐. นางสุพัตรา เชาวน์ช านาญ  กรรมการ 

๓๑. นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์  กรรมการ 

๓๒. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 

๓๓. ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ กรรมการ 
๓๔. นายรัฐชา รัตนวรรณ ์  กรรมการและเลขานุการ 
๓๕. นายชยพล น้อยบุญญะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. จัดกิจกรรมสร้างความซาบซึ้งและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนกัเรียน 
           ๒. เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ   
 

๑๐.  คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย 
๑. นายประพาฬ แก้ววงษา  ประธานกรรมการ 

๒. นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายบรรเทิง จันทร์นิเวศน์  กรรมการ  
๔. นายเรวัตร อิ่มส าราญ  กรรมการ 
๕. นายอนุชา ศรีลาลัย  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. ดูแลความเรียบร้อยภายในงาน 
 ๒. ควบคุม ดูแล นักเรียนให้อยู่ในความเรียบร้อย ตลอดการจัดงาน  



 ๖ 

๑๑. คณะกรรมการประเมินผล 
๑. นางสาวดวงกมล กล่ินดี หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเบญจวรรณ ศิริหัตถ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอัศวิน ดวงจิตร  กรรมการ 
๔. นางสาวภรณ์ทิพย์ ค าเพียร  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสุคนธ์ทิพย์   ยศวังทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ : ๑. จัดเตรียมแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ 
           ๒. แจกและจัดเก็บแบบประเมิน 
           ๓. สรุปและรายงานผลการประเมินเพื่อน าเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

  ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ                        
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและทางราชการ ท้ังนี้ โรงเรียนมอบหมายให้ นายประกิจ นิธิยานันท์  
ปฏิบติัหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 

           ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
   
 
                                                                  (นายบุณยพงศ์  โพธิวัฒน์ธนัต) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

ก าหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 

ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  
ณ หอประชุม และสนามหลังคาโดม  

 

๑๓.๐๐ น. คณะครูและนักเรียน พร้อมกันในหอประชุม 
๑๓.๓๐ น. - ประธานในพิธี ผู้อ านวยการบุณยพงศ์ โพธิวัฒนธ์นัต ผู้อ านวยการโรงเรียนเดินทางมาถึง        
                          (เพลงมหาฤกษ์)  
 - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายพวงมาลัยกราบหลวงปู่ชิต ปุสฺโส  
      องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียน 
 - ประธานนักเรียน ประจ าปี ๒๕๖๑ กล่าวรายงาน 
 - ผู้อ านวยการนายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต รับฟังค ากล่าวรายงาน  
                         กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักเรียน   
        - ผู้แทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ มอบของท่ีระลึกให้โรงเรียน 
 - ท่านเจ้าอาวาสวัดสีสุก พระมหาประยูร ชุตินฺธโร (ผู้แทน) จุดเทียนปัญญา  
                          และแสดงพระธรรมเทศนาปัจฉิมโอวาท 
 - พระคุณเจ้าประพรมน้ าพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  
 - ถวายจัตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระคุณเจ้า ส่งพระคุณเจ้ากลับวัด 
 - ผู้แทนนักเรียนกล่าวมุฑิตาคารวะบูชาครู  
 - ผู้แทนนักเรียนมอบพวงมาลัย แด่ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
                         หัวหน้าระดับช้ัน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษามัธยมศึกษาปีท่ี  
                          ๓ และ ๖ 
 - ผู้แทนนักเรียนน ากล่าวปฏิณาณตน  
 - กิจกรรมด้วยรักและผูกพัน ผูกด้ายมงคล  
                         (ผู้แทนนักเรียนขับเสภาบูชาครู และร้องเพลงพระคุณท่ีสาม)  
๑๕.๓๐ น. - ส่งประธานในพิธี (เพลงมหาฤกษ์) 
 - นักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี ๓ รับอาหารว่าง และเดินทางกลับบ้าน 
 - นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ลงมาพร้อมกันในงานเล้ียงอ าลา ณ สนามหลังคาโดม 
 - คณะกรรมการนักเรียนรวมใจบูมให้รุ่นพี่ และร้องเพลงมาร์ชแสดฟ้า 
 - รับประทานอาหาร 
 - การแสดง/ดนตรี ของรุ่นพี่และรุ่นน้องบนเวที  
๑๘.๐๐ น. - ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - เสร็จพิธี 
 
 
 


