คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๐๙๐ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ป/การศึกษา ๒๕๖๐
ด,วยโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกําหนดจัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๐
ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต!เวลา ๐๘.๐๐ น. เพื่อแสดงถึงความระลึกถึง
บุญคุณของครูที่ท!านประสิทธประสาทวิชา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา อีกทั้งการไหว,ครูยังเป;น
การแสดงตนว!าตนเองขอเป;นศิษยของท!านโดยตรง เป;นการเคารพครูให,ถูกต,อง แสดงความนอบน,อมอย!าง
ถูกวิธี ปวารณาตนให,ครูได,รับรู,ว!าเราเป;นศิษยของท!านแล,ว เพื่อให,การดําเนินการดังกล!าวเป;นไปด,วยความ
เรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตาม มาตรา ๓๙ (๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก,ไขเพิ่มเติม จึงขอแต!งตั้งบุคคลต!อไปนี้เป;นคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมพิธีไหว,ครู ป/การศึกษา ๒๕๖๐
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่ปรึกษา
๑) นายบวร ใจปCDา
ผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๓) นายพฤทธิ์พล ชารี
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๔) นายสุรัตน หารวาระ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๕) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๖) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
หัวหน,ากลุ!มบริหารทั่วไป
กรรมการ
๘) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร หัวหน,ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ
กรรมการ
๙) นายอรณพ คําแสน
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
๑๐) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๑๑) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๑๒) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให,คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ให,การดําเนินงาน เป;นไปด,วย
ความเรียบร,อยและมีประสิทธิภาพ

๒
๒. คณะกรรมการฝ-ายพิธีการ ประกอบดวย
๑) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๓) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๕) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๖) นายอรณพ คําแสน
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๘) นางเบญจวรรณ พิมพเทศ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๙) นางวิลาสินี พรรคพิง
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๑) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๒) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๓) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๔) นายสมาน ล้ําลอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๕) นางภัทรา การนา
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๖) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก,ว
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๗) นายนัฐดนัย เกาะหาร
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๑๙) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๒๐) นางสาวรัชนีกร วงศสะอาด
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๒๑) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
หนาที่ กําหนดขั้นตอน พิธีการ ดําเนินพิธีการไหว,ครูให,เป;นไปตามแบบแผน รวมทั้งการฝOกซ,อม
นักเรียนถือพานดอกไม, ธูปเทียน ฝOกซ,อมพิธีการไหว,ครูและทําบัตรเชิญคุณครูทุกท!านเข,าร!วมกิจกรรมไหว,ครู
๓. คณะกรรมการฝ-ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ& ประกอบดวย
๑) นายพฤทธิ์พล ชารี
๒) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๓) นายอุดม พิมพเทศ
๔) นางวิลาสินี พรรคพิง
๕) นางสาวเวียงแก,ว สะอาด
๖) นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ
๗) นางปาริฉัตต ไวคํา
๘) นายสมาน ล้ําลอง
๙) นายพงศกร สุวรรณศรี
๑๐) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
๑๑) นางสาวเมวดี สุรนันท

รองผู,อํานวยการโรงเรียน
หัวหน,ากลุ!มบริหารทั่วไป
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๒
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑
ครู ค.ศ.๑

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๓
๑๒) นายคมสัน สอโส
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๓) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูผู,ช!วย
กรรมการ
๑๔) นางสาวศศิกานต ยามสุข
พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๕) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร พนักงานราชการ
กรรมการ
๑๖) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๗) นายปริญญา ศรีโบราณ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๘) นายสิทธิศักดิ์ พรมสีแก,ว
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๑๙) นางสาวกานดา เรืองวานิช
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๐) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๑) นางสาวศิรินทรทิพย วงวิลาศ ครูจ,างชั่วคราว
กรรมการ
๒๒)ลูกจ,าง นักการภารโรงทุกคน
กรรมการ
๒๓) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๔) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๕)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๖) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๗) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๒๘) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๙) นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา
กรรมการ
๓๐) นักเรียนชุมนุมถ!ายภาพ
กรรมการ
๓๑) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและเลขานุการ
๓๒) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๓๓) นางสาวชนิกานต คะนนท
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ จัดประดับตกแต!งธง ประดับตกแต!งสถานที่หอประชุม โตRะหมู!บูชา จัดโตRะ เก,าอี้
ให,เพียงพอสําหรับบุคลากรร!วมกิจกรรม และจัดเก็บหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พร,อมทั้งจัดระบบแสงสว!าง
บริเวณโรงเรียน ระบบเสียง อุปกรณโสตทัศนูปกรณ และบันทึกภาพกิจกรรม พร,อมทั้งเผยแพร!บนเว็บไซต
๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดพานไหวครู ประกอบดวย
๑) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๒) นางสิริกาญจน ผาโคตร
๓) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล
๔) นายอรุณ บุญชู
๕) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๖) นางกอบกุล ใจปCDา
๗) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
๘) นางจุลรัตน วุฒิวรรณ
๙) นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย
๑๐) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
๑๑) นางอุทัยรัตน เอี่ยมศรี

หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕ ประธานกรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ กรรมการ
รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕ กรรมการ
หัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ กรรมการ

๔
๑๒) นายสานิตย มหาหิงค
๑๓) นางสาวจันทรเพ็ญ ไชยะเวช
๑๔) นายนัฐดนัย เกาะหาร
๑๕) นายธัญญา ศรีสูงเนิน
๑๖) นางจุฑารัตน สมมาตย
๑๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล

รองหัวหน,าระดับชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ กรรมการ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
ครูประจําชั้น ม.๕/๒
กรรมการและเลขานุการ
ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
ครูประจําชั้น ม.๑/๑ กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ

มีหนาที่ กําหนดวิธีการ หลักเกณฑการตัดสินการประกวดพานไหว,ครู ดําเนินการตัดสิน และ
ประกาศผล
๕. คณะกรรมการฝ-ายมอบทุนการศึกษา และจัดหารางวัล ประกอบดวย
๑) นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน,าที่รองผู,อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางระเบียบ ดวงมาตยพล
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๓) นางกอบกุล ใจปCDา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นางอุไร ครองผา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นางภัทราภรณ ลิมปJนิศากร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางชนิดาภา โสหา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นางอรวรรณ พลทัสสะ
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
กรรมการ
๘) นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
ครู ค.ศ.๒
๙) นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางสิริณัฎฐ รักษาเคน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๒) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๓) นางสาวเพ็ญนภา สีสุกอง
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๔) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๕) นางสาวพรทิพย อุ!นมีศรี
ครูผู,ช!วย
กรรมการ
๑๖) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู,ช!วย
กรรมการ
๑๗) นางช!อผกา พิศพล
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๘) นางสาวเวียงแก,ว สะอาด
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
๑๙) นางอรทัย วงศสถิตย
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ ดําเนินการเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษา กําหนดขั้นตอน วิธีการ ดําเนินการ
ประสานผู,มอบทุนการศึกษา ฝOกซ,อมนักเรียนในการรับทุนการศึกษา เป;นพิธีกรในการมอบทุนการศึกษา
และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว,ครู
๖. คณะกรรมการฝ-ายปฏิคม ประกอบดวย
๑) นางสาวพัชราภรณ เพิ่มยินดี
๒) นางณัฐธิดา เหลาหา
๓) นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์

ครู ค.ศ.๓
ครู ค.ศ.๒
ครูอัตราจ,าง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕
๔) นางสาวธัญลักษณ ฐานะ
๕) นางสาวกานดา เรืองวานิช
๖) นางสาวศิรินทิพย วงวิลาศ
๗) นายธนพงศ ชาชิโย
๘) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล
๙) นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
๑๐) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
๑๑) นายนัฐดนัย เกาะหาร
๑๒) คณะกรรมการนักเรียน
๑๓) นางสาวธิดารัตน วงษคําจันทร

ครูจ,างชั่วคราว
ครูจ,างชั่วคราว
ครูจ,างชั่วคราว
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู
ครูอัตราจ,าง
พนักงานราชการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จัดหาน้ําดื่ม อาหารว!าง และอุปกรณบริการต!างๆ ต,อนรับผู,มีเกียรติ และบุคลากร
ที่ร!วมกิจกรรม
๗. คณะกรรมการฝ-ายกํากับ ดูแลนักเรียน ประกอบดวย
๑) นายเกียรติศักดิ์ พลคชา
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายอมร สีหาโมก
หัวหน,ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวบัวลอง พรนิคม
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นายสานิตย มหาหิงค
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นางสิริกาญจน ผาโคตร
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางจุฑารัตน สมมาตย
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๗) นางอาภัสราวรรณ สุริยโชติกุล ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๘) นายพิสิษฐ ดรจันทรใต,
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๙) นายเชฐกร ประชาโรจน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๐) นางเนตรนภา คลังกลาง
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๑๑) นางสาวชนิกานต คะนนท
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๓) Miss.Veronica Nguka
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๑๔) Mrs. Angum Consilia
ครูอัตราจ,าง
กรรมการ
๒๓) นายธนพงศ ชาชิโย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๔) นายธนวัฒน เรียวเรืองแสงกุล นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๕)นางสาวธิดารัตน สาเกตุ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๖) นางสาวลัทธวรรณ วงษโพย
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๗) นายชลชัย สุวรพันธ
นักศึกษาฝOกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๒๓) คณะกรรมการนักเรียน
กรรมการ
๒๕) นายคมสัน สอโส
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๒๔) นายนุกูล ศรีโอษฐ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ กํากับ ดูแลนักเรียน ร!วมกิจกรรมด,วยความเรียบร,อย

๖
๘. คณะกรรมการฝ-ายการเงิน ประกอบดวย
๑) นายสถิตย แสนลุน
รองผู,อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๒) นายยุทธเดชฐ เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน,ากลุ!มบริหารงานงบประมาณรองประธานกรรมการ
๓) นางอุไร ครองผา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๔) นายอรุณ บุญชู
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๕) นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
ครู ค.ศ.๓
กรรมการ
๖) นางสาวมลิวัลย ยมโคตร
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๗) นางสาวรัตนา กนกหงษา
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๘) นางพัชนียา ไชยรัตน
ครู ค.ศ.๒
กรรมการ
๙) นางพิมผกา พิมพุฒ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๐) นายพรพิชิต ทิทา
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๑) นางสาวศิวารักษ ไชยสมบัติ
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๒) นางกานติมา มูลทากุล
ครู ค.ศ.๑
กรรมการ
๑๓) นางสาวกันยชิสา สามารถ
ครูผู,ช!วย
กรรมการ
๑๔) นางสาวชนิดาภา โสหา
ครู ค.ศ.๓
กรรมการและเลขานุการ
๑๕) นางสาวนันทนภัส สารพินิจ
ครู ค.ศ.๒
กรรมการและผู,ช!วยเลขานุการ
มีหนาที่ เบิกจ!ายงบประมาณในการดําเนินงานตามระเบียบของทางราชการ
๙. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผลและรายงานผล ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

นายสานิตย มหาหิงคุ
นายเชฐกร ประชาโรจน
นางเนตรนภา คลังกลาง
นางสาวชนิกานต คะนนท
นายนุกูล ศรีโอษฐ

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ค.ศ.๓
ค.ศ.๒
ค.ศ.๒
ค.ศ.๑
ค.ศ.๑

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมและจัดทําเป;นเอกสารรูปเล!ม เพื่อเสนอฝgายบริหารต!อไป
ขอให,ครูและบุคลากรที่ได,รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ดําเนินงาน
ตั้งใจปฏิบัติหน,าที่ที่ได,รับมอบหมายด,วยเรียบร,อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน,าที่ อย!างเต็มกําลัง
ความสามารถ ปฏิบัติหน,าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให,เกิดผลดีแก!ทางราชการ
สืบไป ถ,าพบข,อผิดพลาดในการพิมพ ปhญหาข,อจํากัดอุปสรรคประการใด ข,อสงสัยในการปฏิบัติหน,าที่
ให,แจ,งกลุ!มการบริหารงานกิจการนักเรียนทราบเพื่อแก,ไข และรายงานให,ผู,อํานวยการโรงเรียนทราบ
แนวทางการแก,ไขต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!บัดนี้เป;นต,นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบวร ใจปCDา)
ผู,อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๗

กําหนดการจัด “พิธีนอมวันทา บูชาครู” ประจําป?การศึกษา ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุบลรัตน&พิทยาคม
ที่

เวลา

๑

๐๘.๐๐ น.

กิจกรรม
- เปjดวีดีทัศน/เพลง เกี่ยวข,องกับครู

(เพลงพระคุณที่สาม/รางวัลของครู/ปาเจราบูชาครู/ครูของครู/
แม!พิมพของชาติ/เทิดทูนบูชาครู)
๒ ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ - นักเรียนเดินแถวจากหน,าเสาธง เข,าหอประชุม
- นักเรียนเข,านั่งในหอประชุมอย!างเป;นระเบียบเรียบร,อย

อุปกรณ&/วัสดุ
- วีดีทัศน เพลง
- คอมพิวเตอรต!อ
พ!วงฉายโปรเจก
เตอร

๓

๐๘.๓๐ น.

- คณะคุณครู ผู,บริหาร ตัวแทนถือพาน และวงโยธวาฑิต
ตั้งแถวพร,อมกันที่บริเวณหน,าห,องโสตทัศนศึกษา
ตามแผนผังการเดินขบวน

- ธงโรงเรียน
- พานพุ!มโรงเรียน

๔

๐๘.๓๐ น.

- คณะกรรมการนักเรียน สวมสูทสีฟnา
ตั้งแถวรอทั้งสองด,านทางเข,าหอประชุม

- ดอกไม,ไว,กลัด
ผู,บริหาร คุณครู
อาวุโส

๕

๐๘.๕๐ น.

- ขบวนคณะผู,บริหาร คณะคุณครู และตัวแทนถือพาน เดินเข,า
- เพลงมารชโรงเรียน
หอประชุม (การวางของและนั่ง ตามผัง เอกสาร/๐๐๒)
- ธงโรงเรียน
- ธงโรงเรียน เมื่อถึงบริเวณหน,าหอประชุมแล,ว ให,ปhกไว,ที่ด,านข,างที่ - พานพุ!มโรงเรียน
ด,านทางขึ้นทั้งสองด,าน
- พานพุEมโรงเรียน เมื่อถึงบริเวณหน,าหอประชุมแล,ว ให,นําวางลง
ตรงแท!นบริเวณด,านหน,าเวที

ผูรับผิดชอบ
- คุณครูสมาน
(จัดหาไฟล)
- คุณครูพงศกร
(ดําเนินการเปjด)
- คุณครูอมร
- คุณครูคมสัน
- คุณครูสมาน
- คุณครูนุกูล
- คุณครูนันทนภัส
- คุณครูศุภรดา
- คุณครูจันทรเพ็ญ
- คุณครูณัฐดนัย
- คุณครูพงศกร
- คุณครูสมาน
- คุณครูนุกูล
- คุณครูนันทนภัส
- คุณครูศุภรดา

หมายเหตุ
- ฉายไปเรื่อยๆ เมื่อนักเรียน
เดินแถวมาถึงให,ลดเสียงลง
- จัดตามแผนผังที่การนั่งพิธีไหว,ครู
- ถอดรองเท,า และวางกระเปmาไว,
รอบๆหอประชุม เข,าไปแต!ตัว
- จัดขบวนตาม (เอกสาร/๐๐๑)
- จัดเตรียมอุปกรณ
- ประสานงานคุณครูอาวุโส
ผู,บริหาร
- เตรียมดอกไม,กลัด ๑๐ ชิ้น
- เตรียมนักเรียนตัวแทนถือ
พานดอกไม,กลัด
- เตรียมนักเรียนผู,กลัดดอกไม,
- ควบคุมดูแลการเดินแถว
เข,าหอประชุม
- ชี้แจงการวาง ธงโรงเรียน
พานพุ!มโรงเรียนกับนักเรียน
- เมื่อขบวนถึงบริเวณหน,า
หอประชุม ขณะที่ตัวแทน

๗

๘
ที่

๖

เวลา

๐๙.๐๐ น.

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

- คณะผูบริหาร คุณครูอาวุโส เมื่อเดินเข,าหอประชุมจนถึงหน,าเวที
แล,วให,เลี้ยวซ,ายนั่งที่โซฟา
- คณะคุณครูประจําชั้น เมื่อเดินเข,าหอประชุมจนถึงหน,าเวทีแล,ว
ให,เลี้ยวขวา นั่งบริเวณเก,าอี้ด,านสนามฟุตบอล
เริ่มพิธีการ
พิธีกร ๑ : หญิง
ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ ใช!อยู!ที่ปริญญามหาศาล
ใช!อยู!ที่เรียกว!าครูอาจารย ใช!อยู!นานสอนนานในโรงเรียน
ครูคือผู,ชี้นําทางความคิด ให,รู,ถูกรู,ผิดคิดอ!านเขียน
ให,รู,ทุกขรู,ยากรู,พากเพียร ให,รู,เปลี่ยนแปลงสู,รู,การงาน
พิธีกร ๒ : ชาย
ครูคือผู,ยกระดับวิญญาณมนุษย ให,สูงสุดกว!าสัตวเดรัจฉาน
ครูคือผู,สั่งสมอุดมการณ มีดวงมาลเพื่อมวลชนใช!ตนเอง

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ
นักเรียนกําลังกลัดดอกไม,
ให,ประธาน ให,เปjดเพลงมารช
โรงเรียน

ผู,ควบคุมดูแลและ
ประสานงานพีธี
กร
- คุณครูอุทัยรัตน
- คุณครูสมาน
- คุณครูนุกูล

พิธีกร
นายธนกฤต ใบญาติ ชั้น ม.๕/๓
นางสาวนภาวรรณ โคตรฮุย
ชั้น ม.๖/๔

ครูจึงเป;นนักสร,างผู,ใหญ!ยิ่ง สร,างความจริงสร,างคนกล,าสร,างคนเก!ง

สร,างคนให,เป;นตัวของตัวเอง ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู
พิธีกรแนะนําตัว
สวัสดีครับ

กระผมนายธนกฤต ใบญาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕/๓
สวัสดีคEะ

ดิฉันนางสาวนภาวรรณ โคตรฮุย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖/๔ - สคริปตบทที่มา
พิธีกร เกริ่นนํา ที่มาของประเพณีไหวครู (ตามเอกสาร/๐๐๓)
ของประเพณีไหว,ครู
(เอกสาร/๐๐๓)

- เล!าตามบทบรรยาย
ตาม(เอกสาร/๐๐๓)

๘

๙
ที่

เวลา

๗

๐๙.๐๙ น.

๘

๐๙.๑๕ น.

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดนิ่งและอยู!ในอาการสํารวมเพื่อจะได,เข,า - ธูป เทียน ดอกไม, ประสานงาน ชี้แจง - ขณะที่ประธานกําลังเดินขึ้นเวที
สู!ช!วงพิธีการ
ขั้นตอนกิจกรรม เพื่อจะมาจุดธูปเทียน พร,อมกันนี้
(พิธีกร) เชิญ คุณครูยุทธฐเดชณ& เรืองหิรัณเตชะกูล จุดธูป เทียน
นักเรียนที่เป;นตัวแทนนํา
คร!าวๆกับ
ที่โตRะหมู!บูชา
สวดมนต นําสวดบูชาครู นําสวด
ประธาน
(พิธีกร) สั่งนักเรียนทุกคนยืนขึ้น และอยู!ในอาการสํารวม
สรภัญญะ ให,มายืนแถวพร,อมกัน
- คุณครูนุกูล
และพนมมือ
ที่บริเวณด,านล!างหน,าเวที
(ผู,แทน นร.) นําสวดมนต&กราบพระ (ตามเอกสาร/๐๐๔)
- สคริปตบทสวดมนต ประสานนักเรียน - (ผู,แทน นร.) นําสวดมนตกราบพระ
คือ นายปฏิภาณ ม.๕/๒
กราบพระ
ควบคุมดูแล
(เอกสารแนบ)
ฝOกซ,อม
เอกสาร/๐๐๔
- คุณครูสิริกาญจน
(พิธีกร) เชิญประธาน(คุณครูยุทธฐเดชณ& เรืองหิรัณเตชะกูล) นั่งที่
ชี้แจงการทํางาน - เตรียมนักศึกษาวิชาทหาร ๑๐เก,าอี้บนเวที และเชิญคณะคุณครูอาวุโส (คุณครูประไพ สุโพธิ์ชัย
และจัดเตรียม
๑๕ คน เพื่อรอรับพานดานหลัง
และ คุณครูสุรัตน หารวาระ ) รองผู,อํานวยการโรงเรียน ๓ ท!าน
นักเรียนรับพาน - เกาอี้นั่งครู สEงพานตEอกัน
คุณครูจุลรัตน วุฒิวรรณ คุณครูอรุณ บุญชู ขึ้นนั่งเก,าอี้บนเวทีที่
คุณครูนันทนภัส ลงมาวางดานลEาง
จัดไว, (รวม ๘ ท!าน)
(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดนิ่ง และอยู!ในอาการสํารวมเพื่อจะได,เข,าสู! - สคริปตบทสวดไหว, ฝOกซ,อมบทสวด
ช!วงพิธีไหว,ครู ทุกคนพนมมือ.
ครู
ไหว,ครู
- (ผู,แทน นร.) นําสวดไหว,ครู
(ผู,แทน นร.) กล!าว บทสวดไหวครู (ตามเอกสาร/๐๐๕)
(เอกสารแนบ)
- คุณครูนุกูล
คือ นส.พิมพผกามาศ ๖/๒
เอกสาร/๐๐๕
- คุณครูจุฑารัตน
(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดนั่งลง และอยู!ในอาการสํารวม
- จังหวะที่นักเรียนกําลังนั่งลง
- เริ่ม บทสวดสรภัญญะ (ตามเอกสาร/๐๐๕)

๙

๑๐
ที่

เวลา

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

๙

๐๙.๒๐ น.

คณะคุณครูที่เป;นศิษยเก!า ขึ้นไหว,ครูบนเวที
- คนแรกจะเริ่มก,าวออกจากที่เมื่อ
มีคําร,องสรภัญญะ ขึ้นว!า... มาลาดวงดอกไม,

๑๐

๐๙.๒๕ น.

ศิษยเก!าที่มาร!วมงาน ขึ้นไหว,ครูบนเวที

๑๑

๐๙.๓๐ น.

(พิธีกร) พานคู!แรกเป;นพานจากคณะกรรมการนักเรียน
ซึ่งเป;นผู,แทนของนักเรียนทั้งหมด คือ
ชาย : นายประพันธ พรมเสน ม.๕/๓
หญิง : นางสาวอาภัสราภรณ วงษช,าง ม.๕/๓

- พานธูป เทียน
- พานดอกไม,

๑๒

๐๙.๓๕ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๖ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

- มาลัยกร ๘ พวง
- (เอกสารแนบ)
เอกสาร/๐๐๖

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- คุณครูอรวรรณ -คุณ ครูอรวรรณ คุณครูศศิกานต
คุณครูพัชนียา คุณครูพงศกร
คุณครูธัญลักษณ คุณครูสิทธิศักดิ์
คุณครูศิรินทิพย คุณครูณัฐดนัย
- ขึ้นทางด,านโตRะหมู!บูชา
ลงบันไดด,านห,องคุมเครื่องเสียง
- คุณครูสิริณัฐ - ขึ้นทางด,านโตRะหมู!บูชา
ลงบันไดด,านห,องคุมเครื่องเสียง
ประสานงาน
- เปjดเพลงบรรเลง สาธุการ คลอๆ
หาตัวแทนและ ตลอดการขึ้นไหว,ครู เมื่อสิ้นเสียง
ดูแลพาน
สรภัญญะ (คุณครูสมาน จัดหา
- คุณครูศุภรดา
เพลง ประสานกับงานโสตฯ)
- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๖ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคนแรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น
เดินผ!านหน,าเวทีไปขึ้นบันได
ด,านโตRะหมู!บูชา ทําความเตารพ
๓ สถาบันหลักของชาติแล,วนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครูคนแรกของหัวแถวด,าน
ห,องคุมเสียงลุกขึ้นเมื่อนักเรียน
คนสุดท,ายเดินลงเวทีเรียบร,อย

๑๐

๑๑
ที่

เวลา

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

๑๓

๐๙.๔๐ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๕ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

๑๔

๐๙.๔๕ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๔ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๕ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคุณครูประจําชั้น ม.๖ คน
แรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น เดินผ!าน
หน,าเวที ไปขึ้นบันไดด,านโตRะหมู!
บูชา ทําความเตารพ ๓ สถาบัน
หลักของชาติ แล,วเดินไปนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครูคนแรกของหัวแถวด,าน
ห,องคุมเสียงลุกขึ้นเมื่อนักเรียน
คนสุดท,ายเดินลงเวทีเรียบร,อย
- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๔ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคุณครูประจําชั้น ม.๕ คน
แรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น เดินผ!าน
หน,าเวที ไปขึ้นบันไดฝhqงโตRะหมู!
บูชา ทําความเตารพ ๓ สถาบัน
หลักของชาติ แล,วเดินไปนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครูคนแรกของหัวแถวด,าน
ห,องคุมเสียงลุกขึ้นเมื่อนักเรียน
คนสุดท,ายเดินลงเวทีเรียบร,อย

๑๑

๑๒
ที่

เวลา

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

๑๕

๐๙.๕๐ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

๑๖

๐๙.๕๕ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๒ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๓ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคุณครูประจําชั้น ม.๔ คน
แรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น เดินผ!าน
หน,าเวที ไปขึ้นบันไดด,านโตRะหมู!
บูชา ทําความเตารพ ๓ สถาบัน
หลักของชาติ แล,วเดินไปนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครูคนแรกของหัวแถวด,าน
ห,องคุมเสียงลุกขึ้นเมื่อนักเรียน
คนสุดท,ายเดินลงเวทีเรียบร,อย
- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๒ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคุณครูประจําชั้น ม.๓ คน
แรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น เดินผ!าน
หน,าเวที ไปขึ้นบันไดด,านโตRะหมู!
บูชา ทําความเตารพ ๓ สถาบัน
หลักของชาติ แล,วเดินไปนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครูคนแรกของหัวแถวด,าน
ห,องคุมเสียงลุกขึ้นเมื่อนักเรียน
คนสุดท,ายเดินลงเวทีเรียบร,อย

๑๒

๑๓
ที่

เวลา

กิจกรรม

อุปกรณ&/วัสดุ

๑๗

๑๐.๐๐ น.

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๑ ขึ้นไหว,ครูบนเวที

พานของแต!ละ
ห,องเรียน

๑๘

๑๐.๑๐ น.

(พิธีกร) เรียนเชิญคุณครูทุกท!านขึ้นบนเวที
(พิธีกร) สั่งนักเรียนยืน เชิญประธาน (คุณครูประไพ สุโพธิ์ชัย)
เจิมหนังสือ (ทุกคนยืนพนมมือ)

- หนังสือ
- แปnงเจิมหนังสือ

๑๙

๑๐.๑๕ น.

(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดมือลง นิ่งและอยู!ในอาการสํารวม
(ตัวแทนนักเรียน) นํากลEาว คําปฏิญาณ
คําปฏิญาณตนของนักเรียน
เราคนไทย ใจกตัญKู รูคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย&
เรานักเรียนจะตองประพฤติตน อยูEในระเบียบวินัยของโรงเรียน
มีความซื่อสัตย& ตEอตนเองและผูอื่น

- สคริปตบทคํา
ปฏิญาณตน
(เอกสาร/๐๐๘)

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- หัวหน,าระดับ - คุณครูประจําชั้น ม.๑ เริ่มเดินขึ้น
- คุณครูประจําชั้น เมื่อคุณครูประจําชั้น ม.๒ คน
แรกบนเวทีเริ่มลุกขึ้น เดินผ!าน
หน,าเวที ไปขึ้นบันไดด,านโตRะหมู!
บูชา ทําความเตารพ ๓ สถาบัน
หลักของชาติ แล,วเดินไปนั่ง
พร,อมกันเรียงตามห,อง
- คุณครู ม.๑ ไม!ต,องลงมาจากบน
เวที ให,ลุกขึ้นจากเก,าอี้แล,ว
แปรแถวไปยืนด,านหลังเก,าอี้
- รด. จัดเก,าอี้ให,เหลือ ๘ ตัว
วางกลางเวที
- คุณครูศุภรดา - คณะคุณครูเดินแถวเรียงตาม
- คุณครูธัญลักษณ ระดับชั้น และตามห,องเรียน
ขึ้นบนเวทียืนตามแผนผังตาม
(เอกสาร/๐๐๗)
- ผู,แทนถือหนังสือ คุณครูศุภรดา
- ผู,แทนถือแปnง คุณครูธัญลักษณ
ประสานนักเรียน ตัวแทน คือ
ควบคุมดูแล
นายประพันธ พรมเสน ประธาน
ฝOกซ,อม
นักเรียน ป/การศึกษา ๒๕๖๐
- คุณครูนุกูล
- คุณครูสมาน

๑๓

๑๔
ที่

เวลา

กิจกรรม
เรานักเรียน จะตองไมEทําตนใหเปMนที่เดือดรอน แกEตนเองและ
ผูอื่น
เรานักเรียนจะมีเมตตาตEอกัน มีความรัก ความสามัคคี และ
จะใหอภัยซึ่งกันและกัน
(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดนั่งลง นิ่งและอยู!ในอาการสํารวม
(ตัวแทนนักเรียน) กลEาวคําสดุดีพระคุณครู เนื่องในพิธีไหว,ครู
โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ประจําป/ ๒๕๖๐

๒๐

๑๐.๒๐ น.

๒๑

๑๐.๒๕ น.

(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดกราบ
- นักเรียนร!วมกันร,องเพลง “พระคุณที่สาม”

๒๒

๑๐.๓๐

นักเรียนร!วมกันร,องเพลง “แม!พิมพของชาติ”

๒๓

๑๐.๓๕ น.

(พิธีกร) เชิญประธาน (คุณครูสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน,าที่รอง
ผู,อํานวยการ กลุ!มบริหารวิชาการ) กลEาวใหโอวาทเนื่องใน
วันไหวครู โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมประจําป/ ๒๕๖๐

๒๔

๑๐.๔๐ น.

พิธีมอบทุนการศึกษา

อุปกรณ&/วัสดุ

ผูรับผิดชอบ

- สคริปตบทคําสดุดี ประสาน
พระคุณครู
ควบคุมดูแล
(เอกสาร/๐๐๙)
ฝOกซ,อม
- คุณครูสมาน
- คุณครูนุกูล
- เนื้อเพลง
ประสาน ควบคุม
(เอกสาร/๐๑๐)
ดูแลนักเรียน
- คุณครูสิทธิศักดิ์
- คุณครูพงศกร
- เนื้อเพลง
ประสาน ควบคุม
(เอกสาร/๐๑๑)
ดูแลนักเรียน
- คุณครูสิทธิศักดิ์
- คุณครูพงศกร
- สคริปตบทคํากล!าว ประสาน สคริปต
ให,โอวาท(เอกสาร/ ประกบ ดูแล
๐๑๒)
ถือพานคํากล!าว
- คุณครูกานดา
- ดําเนินกิจกรรม
โดย
งานแนะแนว

หมายเหตุ

ตัวแทน คือ
นางสาววลัยภรณ ม.๔/๕

- จังหวะที่ทุกคนกราบลง ดนตรี
เพลงพระคุณที่สามขึ้น และ
ต,นเสียงนําร,องเพลงก็ขึ้น
ครูบาอาจารย ....
- เมื่อเปลี่ยนเป;นเพลงแม!พิมพ
ของชาติ “แสงเรื่องๆ....”
ให,คุณครูเริ่มเดินลงจากเวที
เพื่อกลับลงมานั่งที่เดิม

๑๔

๑๕
ที่

เวลา

๒๕

๑๒.๐๐ น.

กิจกรรม
(พิธีกร) สั่งนักเรียนทั้งหมดยืนขึ้น และ
ร,องเพลงมารชอุบลรัตนพิทยาคมร!วมกัน
- คณะคุณครูเดินแถวกลับออกจากหอประชุม

อุปกรณ&/วัสดุ

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

- คุณครูนุกูล
- เปjดเพลงมารชโรงเรียน
- คุณครูสมาน
- เมื่อดนตรีเพลงมารชดังขึ้นคณะ
- คุณครูนันทนภัส คุณครู เริ่มลุกขึ้นจากที่แล,วเดิน
ออกจากหอประชุม โดยให,คณะ
คุณครูอาวุโส และผู,บริหารเดิน
นําหน,าออก
- คณะกรรมการนักเรียน รด.
ยืน รอส!งคณะคุณครูเป;นแถว
หน,าหอประชุม
ลําดับกิจกรรมโดย : นายสมาน ล้ําลอง

หมายเหตุ

การแตEงกาย
คุณครูชาย : ชุดสูท (เสื้อข,างในสีดํา) หรือผ,าไทยสีดํา คุณครูหญิง : ชุดไทยจิตรลดาสีดํา หรือผ,าไทยสีดํา
นักเรียน : ชุดนักเรียน

๑๕

