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กำหนดกำรข้อปฏิบตั ิ และข้อควรทรำบสำหรับนักเรียนที่ได้รบั รำงวัล
1. ผู้ที่ได้รับรางวัล ประเภทโล่เกียรติคุณ และเสื้อสำมำรถ เข้ารับรางวัลในพิธีไหว้ครูประจาปี
การศึกษา 256๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ๔
1.1 การฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับรางวัล
วันพุธที่ 1๙ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ ตั้งแต่เวลา 15.40 - 1๗.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน ๔
1.2 การรายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ ตั้งแต่เวลา 07.00-09.00 น. ณ ห้อง 52๒ อาคารสาธิตปทุมวัน 5
(หำกไม่มำซ้อม/รำยงำนตัวตำมกำหนด จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับรำงวัลในพิธี)
2. ผู้ที่ได้รับรางวัล โล่รำงวัลเรียนดีพร้อมทุนกำรศึกษำ / เหรียญเรียนดีพร้อมเกียรติบัตรเรียนดี
ประจำชั้น / โล่ควำมประพฤติดี / โล่รำงวัลคุณประโยชน์ / เกียรติบัตรรำงวัลคุณประโยชน์ขอบทอง และเกียรติ
บัตรรำงวัลคุณประโยชน์ เข้ารับรางวัล ในวันจันทร์ที่ 2๔ สิงหาคม พ.ศ. 256๓ ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
2.1 การฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้ารับรางวัล
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 16.00 – 17.30 น.
- วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 14.50 – 16.00 น.
- วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา 16.00 – 17.30 น.
- วันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 16.00 – 17.30 น.
2.1.1 การรายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา
07.00-07.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
(หำกไม่มำซ้อม/รำยงำนตัวตำมกำหนด จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับรำงวัลในพิธี)
3. ผู้ที่ได้รบั รางวัล เกียรติบัตรรำงวัลควำมประพฤติดี / ตัวแทนถือพำนวันไหว้ครู / นักเรียนที่เข้ำ
ร่วมอบรมทักษะควำมเป็นผู้นำ และกำรประดับเข็มคณะกรรมกำรนักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 2563
เข้ารับรางวัล ในวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
(ไม่มีกำรฝึกซ้อมเพื่อเข้ำรับรำงวัล)
3.1 การรายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น. ณ
ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 (หำกไม่มำตำมกำหนด จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับรำงวัลในพิธี)
4. การแต่งกายของผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
4.1 นักเรียนชาย - สวมชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ โดยให้
ติดกระดุมคอเสื้อให้เรียบร้อย ทรงผมเรียบร้อย
นักเรียนหญิง - สวมชุดนักเรียนที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่กาลังศึก ษาอยู่ โดย
กระโปรงที่สวมต้องคุลมเข่า สวมรองเท้านักเรียนสี ดา ทรงผมเรียบร้อยไม่ปรกหน้า หากผมยาวต้องรวบผมและผูก
โบให้เรียบร้อย

2
4.2 นิสิต/นักศึกษาชาย - สวมเครื่องแบบนิสิต/นักศึกษาตามระเบียบของสถาบันที่กาลังศึกษา
อยู่ ผูกเนคไทให้เรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดาแบบสุภาพ (หรือตามข้อกาหนดของสถาบัน)
ทรงผมเรียบร้อย
นิสิต/นักศึกษาหญิง - สวมเครื่องแบบนิสิต/นักศึกษาตามระเบียบของสถาบันที่กาลังศึกษา
อยู่ หากเครื่องแบบกาหนดให้ติดกระดุมคอเสื้อสาหรับพิธีการควรติดให้เรียบร้อย โดยกระโปรงที่สวมต้องคุลมเข่า
สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดาแบบสุภาพ (หรือตามข้อกาหนดของสถาบัน) ทรงผมเรียบร้อยไม่ปรกหน้า หากผมยาวต้อง
รวบผมและผูกโบให้เรียบร้อย
***หมำยเหตุ***
๑. ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องมาฝึกซ้อมย่อยอย่างน้อย 1 ครั้ง และซ้อมใหญ่ในวันศุกร์ที่ 21
สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 (หำกไม่มำฝึกซ้อมตำมกำหนดจะ
ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับรำงวัลในพิธี)
2. หากไม่ปฏิบัติตามที่กาหนด ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัลในพิธี
3. หากไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกประเภท
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พิธีมอบรำงวัลแก่นักเรียน ประจำปีกำรศึกษำ 256๓
ในวันจันทร์ที่ 2๔ สิงหำคม พ.ศ. 256๓
รอบเช้ำ สามารถรายงานตัวเข้ารับรางวัล ตั้งแต่เวลา 07.00-07.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
โดยแบ่งหมายตัวอักษรประเภทรางวัลดังต่อไปนี้
1. โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา
2. เหรียญเรียนดี พร้อมเกียรติบัตรเรียนดีประจาชั้น
3. โล่รางวัลความประพฤติดี
4. โล่รางวัลคุณประโยชน์
5. เกียรติบัตรขอบทอง
6. เกียรติบัตรขอบธรรมดา
๗. เกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี
๘. เกียรติบัตรตัวแทนถือพานวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2563
๙. เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมทักษะความเป็นผู้นา
๑๐. การประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563
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