
 1 

 
ค ำสั่งโรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

ท่ี 62 / 2558 
เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

........................................................................... 
 ด้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีจิตส านึก
ในคุณธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา  ครู-อาจารย์  ตลอดถึงผู้มีพระคุณ จึงได้ก าหนดวันประกอบพิธีไหว้
ครู ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 08.00 – 12.00 น. เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 

1.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
1.1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร    ประธานกรรมการ 
1.2 นางธัญรัศมิ์   ตรีนพรัตน ์    รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสมพงษ์  ต้ังประยูรเลิศ    รองประธานกรรมการ 
1.4 นายวันชัย  ทัศนิยม     รองประธานกรรมการ 
1.5 นางมาลี  กุศลส่ง     กรรมการและเลขานุการ 
1.6 ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้ำที่ 
 ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งแก้ไขอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม 
 

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร 
2.1 นางมาลี  กุศลส่ง     หัวหน้า 
2.2 ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มลูคาย     กรรมการ 
2.3 นายชยพล  แปลงไล     กรรมการ 
2.4 นายสันต์  คาวีรัตน์     กรรมการ 
2.5 นางเพ็ญน ี  เหมะ     กรรมการ 
2.6 นายเอกนรินทร ์ เผือกผ่อง    กรรมการ 
2.7 นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     กรรมการ 
2.8 นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    กรรมการ 
2.9 นายยอดยิ่ง  ทองรอด    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จัดหานักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนห้องเรียนในการถือพานดอกไม้ ธูปเทียน ห้องละ 2 คน 
- จัดเตรียมล าดับข้ันตอนของกิจกรรม 
- อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร 
3.1 นายยอดยิ่ง  ทองรอด     หัวหน้า 
3.2 นายจามร  จิตรบุญมา    กรรมการ 
3.3 นายชยพล  แปลงไล     กรรมการ 
3.4 นายประวิทย ์ปานทอง     กรรมการ 
3.5 นางมุทิตา  ฟักน่วม     กรรมการ 
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3.6 นางสาวณัฏฐณิชา โยธาภักด ี    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- ด าเนินการ พิธีไหว้ครู พิธีเจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- จัดพิธีกรด าเนินการ ในวันซ้อมและวันจรงิ 
- ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ 

4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ 
4.1 นายสันต์  คาวีรัตน์     หัวหน้า 
4.2 นางเพ็ญน ี  เหมะ     กรรมการ 
4.3 นาย ธงชัย  อินธิราช     กรรมการ 
4.4 นายธาราพันธ ์ สุขส าราญ    กรรมการ 
4.5 นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง    กรรมการ 
4.6 นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง     กรรมการ 
4.7 นายประพันธ ์ ขันสุวรรณ    กรรมการ 
4.8 นางเพ็ญน ี  เหมะ     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จัดเตรียมสถานท่ี ผูกผ้าประดับ ป้ายช่ืองาน สถานท่ีประกอบพิธีสงฆ ์และสถานท่ีตักบาตร 

ท่ีอาคารอเนกประสงค์ 
- จัดเตรียมต้ังโต๊ะหมู่บูชา เทียนชนวน ท่ีกรวดน้ า ขันน้ ามนต์ เทียนมนต์ให้พร้อม 
- เตรียมเก้าอี้ให้คณะครู และแขกผู้มีเกียรติ 
- จัดท่ีส าหรับครูนั่งรับไหว้ ประกอบพิธีไหว้ครู  
- แท่นกล่าวปราศรัย 
- จัดโต๊ะส าหรับวางพานไหว้ครู  
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 

5.  คณะกรรมกำรฝ่ำยตกแต่งเวทีและฉำกประกอบพธิ ี
5.1  นางสาวอัมพาพันธ ์ ปานขาว     หัวหน้า 
5.2  นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ 
5.3  นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย     กรรมการ 
5.4  นางมุทิตา  ฟักน่วม     กรรมการ 
5.5  นางสาวณัฐศรินทร์ พิไสยสรเดช    กรรมการ 
5.6  นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง     กรรมการ 
5.7  นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง    กรรมการ 
5.8  นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม    กรรมการ 
5.9  นางสาวกาญจนา พระภักด ี    กรรมการ 
5.10 นายธงชัย  อินธิราช     กรรมการ 
5.11 นายวิทวัส  ตูวิเชียร     กรรมการ 
5.12 แม่บ้าน       กรรมการ 
5.13 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
5.14 นางสาวนิธิยา ทับเปล่ียน    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จัดเตรียมสถานท่ี ผูกผ้าประดับ ตกแต่งสถานท่ีประกอบพิธีสงฆ ์และสถานท่ีตักบาตร 

ท่ีอาคารอเนกประสงค์ 
- ตกแต่งฉากประกอบพิธีบนเวทีกลาง พร้อมติดต้ังข้อความ 
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- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
-  

6.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีสงฆ์ 
6.1 นายชยพล  แปลงไล     หัวหน้า 
6.2 นางส ารวม  สังข์ทอง     กรรมการ 
6.3 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ 
6.4 นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย     กรรมการ 
6.5 คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
6.10 นายประวิทย ์ ปานทอง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป  และดูแลการเดินทางไป-กลับของพระสงฆ ์
- ด าเนินการทางพิธีสงฆ ์
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 

7.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร 
7.1 นางพิมพ์ผกากรอง ถิรเกียรติคุณ    หัวหน้า 
7.2 นางสาวปฐมาภรณ์  สืบนิสัย     กรรมการ 
7.3 นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     กรรมการ 
7.4 นางสาวอารยา สอนวงศ์     กรรมการ 
7.5 นางกฤษณา  ค าภาอินทร์    กรรมการ 
7.6 นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
7.7 นางสาวพรรวด ี หวังผล     กรรมการ 
7.8 นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
7.9 นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการ 
7.10 นางสาวสุจิตราภรณ์  ถินรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ดอกไม้ ธูป เทียน 
- จัดเตรียมภัตตาหารถวายพระพุทธรูป และจัดเตรียมเครื่องสังเวยท่ีศาลพระภูมิเจ้าท่ีและตายาย 
- ภัตตาหารเช้าส าหรับถวายพระสงฆ์ จ านวน  9  รูป 
- จัดเตรียมอาหารใส่ปิ่นโต เครื่องไทยทาน ดอกไม้เพื่อถวายพระสงฆ์  
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 

8.  คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียนถือพำน 
8.1 นางสาววลัยพร มุสิกมาศ    หัวหน้า 
8.2 ว่าท่ี รต.วุฒิไกร มูลคาย     กรรมการ 
8.3 นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     กรรมการ 
8.4 นายธนินท์รัฐ ก. ศิริวิศาลสุวรรณ    กรรมการ 
8.5 นายประวิทย์ ปานทอง     กรรมการ 
8.6 นางสาวชลธิชา ธีรปัญญาธรรม    กรรมการ 
8.7 ครูประจ าช้ันและครูพิเศษทุกท่าน    กรรมการ 

พธีิไหวค้รู 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถมัภ ์
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8.8  นางสาวสินี  สุวรรณเมศ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จัดหานักเรียนเพื่อท าหน้าท่ีพิธีกร 
- จัดหานักเรียนเพื่อท าหน้าท่ีกล่าวน าค าไหว้ครู 
- จัดซ้อมนักเรียนถือพานและการไหว้ครู ก่อนถงึวันซ้อมใหญ่ (ซ้อมในห้องประชุมอาคารสีเขียว) 
- น านักเรียนมาฝึกซ้อม ในวันท่ี 24  มิถุนายน 2558 ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่ีอาคาร

อเนกประสงค์ และท าพิธีจริงวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 
- ควบคุมดูแลจัดรูปแถวนักเรียนถือพานในวันไหว้ครู 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 

9. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
9.1 นายประพันธ ์ขันสุวรรณ     หัวหน้า 

        9.2 นายธาราพันธ ์ สุขส าราญ    กรรมการ 
          9.3  นายส าราญ  มุ่งการนา    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

วางแผน จัดเตรียมพาหนะ ในการรับ – ส่งพระสงฆ์ท่ีร่วมพิธ ี
 

 

10.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมหนังสือ 
10.1   นางสาวมุกดา ลอนใหม่    หัวหน้า 
10.2   นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี     กรรมการ 
10.3   นางสาวนันทวด ี ข ามี     กรรมการ 
10.4  นายธนินท์รัฐ  กฤษฏีฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
- จัดเตรียมหนังสือ 
- จัดเตรียมแป้งเจิมและถ้วยเจิมให้ประธานในพิธี 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
 

11. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดนักเรียนร่วมพิธี ควบคุมและดูแลนักเรียน 
11.1   ว่าท่ีร.ต.วุฒิไกร มูลคาย     หัวหน้า  
11.2   นางมุทิตา  ฟักน่วม     กรรมการ  
11.3   นายธงชัย  อินธิราช     กรรมการ 
11.4   นายธาราพันธ์    สุขส าราญ    กรรมการ 
11.5   นางสาวผ่องพรรณ์ พื้นดอนเค็ง    กรรมการ 
11.6   นางสาวปรัชชาวดี โหมเพ็ง     กรรมการ 
11.7   ครูประจ าช้ันทุกสายช้ัน     กรรมการ 
11.8   คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
11.9   นายยอดยิ่ง ทองรอด     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี 
- ควบคุมดูแล จัดระเบียบแถวนักเรียนนั่งเป็นสายช้ันให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
-  

12. คณะกรรมกำรฝ่ำยดนตรีประกอบพิธ ี
12.1  นายศราวุธ  บุญส่ง     หัวหน้า 
12.2   นายวิทวัส  ตูวิเชียร     กรรมการ 
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12.3   นายประพันธ ์ ขันสุวรรณ    กรรมการ 
12.4   นางสาวศรัณย์ญุตา กุศลส่ง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- จัดและควบคุมวงดุริยางค์ วงดนตรีไทย ท่ีบรรเลงในพิธี 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 

13. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 
13.1   นายทศพร  ธรรมประทีป    หัวหน้า 
13.2   นายวิทวัส  ตูวิเชียร     กรรมการ 
13.3   นางสาววรรณนิภา พระภักด ี    กรรมการ  
13.4   นายเอกนรินทร์ เผือกผ่อง    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- บันทึกภาพถ่ายด้วยกล้องวีดีโอ และกล้องดิจิตอล ตลอดงาน 
- น าภาพกิจกรรมบางส่วนน าเสนอท่ีเว็บไซด์ของโรงเรียน 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 

14. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
14.1   นางธัญรัศมิ ์ ตรีนพรัตน ์    หัวหน้า 
14.2   นางมุทิตา  ฟักน่วม     กรรมการ 
14.3   นางสาวกาญจนา พระภักด ี    กรรมการ 
14.4   นางสาวศิรินนา ช่ังกุล     กรรมการ 
14.5  นางชญาณ์นันท์ วิพัชรพรสกุล    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
- เบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
- ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และงานท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

 

15. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
15.1   นางสาวศุภลักษณ์ ปาผักโข     หัวหน้า 
15.2   นางสาวเพชรรัศมี กัณหาไธสงค์    กรรมการ 
15.3   นางสาวพรรวด ี หวังผล     กรรมการ 
14.4  นางสาวสุปราณี ศรีนวลจันทร์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ออกแบบสอบถามประเมินผลกิจกรรม และสรุปผลเป็นรูปเล่มแฟ้มน าเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

 
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกฝ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ  ให้ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง
เสียหายข้ึนได้ 

 
 ส่ัง    ณ    วันท่ี    18    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  2558 
 
 
 
      ลงช่ือ  
         (นายอิทธิพัทธ์   ธีระวรรณสาร) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์     
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ก ำหนดพิธีกำรวันไหว้ครู 
โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2558 เวลำ 08.00 – 12.00 น. 
ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมหำภำพกระจำดทองอุปถัมภ์ 

................................................................................... 

เวลา  07.30 น. -   พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าท่ีอาคารชมพู (ส านักงานผู้อ านวยการ) 
เวลา  08.00 น. -   คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทน 
                               สมาคมศิษย์เก่าพร้อมกันท่ีอาคารอเนกประสงค์ บริเวณท่ีประกอบพิธีท าบุญอาคาร 
เวลา  08.30 น.      -   ผู้อ านวยการโรงเรียนประธานในพิธ ีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์ เจริญ 
                              พุทธมนต์ (ท าบุญอาคาร) ถวายจตุปัจจัย ไทยทาน  
เวลา  09.30 น.       -   เสร็จพิธีท าบุญอาคารอเนกประสงค์ 
 

เวลา  10.00 น.      -  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1–6  เดินแถวเข้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อท าพิธีไหว้ครู  
                          -   เข้าสู่พิธีการไหว้ครู  ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ให้นักเรียนยนืพร้อมกัน 
                                       ตัวแทนนักเรียนสวดมนต์ และกล่าวค าไหว้ครู โดยนางสาวสโรชา  มณีวรรณ์   

    นายกนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2558 
-  นักเรียนร่วมกันร้องเพลงพระคุณท่ีสาม โดยตัวแทนนักเรียน  
-  ตัวแทนนักเรียน มอบพานไหว้ครูให้แก่ครูในสายช้ัน 
-  สภานักเรียน มอบพานไหว้ครูให้แก่คณะผู้บริหาร 

                           -  นักเรียนกล่าวค าปฏิญาณ โดยนางสาวสโรชา  มณีวรรณ์    
      -  ผู้อ านวยการโรงเรียนท าพิธีเจิมหนังสือเรียน และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 

เวลา  11.00 น.        -   เสร็จพิธี  (ถ่ายภาพหมู่และตามสายช้ัน) 
 

เวลา  11.10 น.       - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี1–6 เดินแถวเข้าอาคารอเนกประสงค์ เพื่อท าพิธีไหว้ครู  
                  -   เข้าสู่พิธีการไหว้ครู  ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธานในพธิี ให้นักเรียนยืนพร้อมกัน    
                               ตัวแทนนักเรียนสวดมนต์ และกล่าวค าไหว้ครู โดยนางสาวสโรชา  มณีวรรณ์    
                               นายกนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2558 

- นักเรียนร่วมกนัร้องเพลงพระคุณท่ีสาม โดยตัวแทนนักเรียน  
-  ตัวแทนนักเรียน มอบพานไหว้ครูให้แก่ครูในสายช้ัน 
-  สภานักเรียน มอบพานไหว้ครูให้แก่คณะผู้บริหาร 
-  นักเรียนกล่าวค าปฏิญาณ โดยนางสาวสโรชา  มณีวรรณ์    
-  ผู้อ านวยการโรงเรียนท าพิธีเจิมหนังสือเรียน และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 

เวลา  12.10 น.        -  เสร็จพิธี (ถ่ายภาพหมู่และตามสายช้ัน) 
 
หมำยเหตุ  
                           -   ข้าราชการครู แต่งชุดข้าราชการ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสวมเส้ือสีโอรส 39 ปี สวมทับด้วยเส้ือสูทของโรงเรียน 


