
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

เน่ืองด้วย วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อน าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดชังเรืองภาวนาราม ต าบลบางจาก  อ าเภอ          
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ และวัดชมนิมิตร ต าบลบางจาก  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
เป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นการปลูกฝังและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนให้ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้ท าบุญร่วมกัน ซึ่งขบวนแห่จะเริ่มออกจากโรงเรียน ไปยังวัดต้นทาง ในวันพฤหัสบดี  
ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจ
พระราชบัญญัติระเบียบและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) และมาตรา ๘๔ ลงวันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
  ๒.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๒.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๗ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๒.๒๕ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

 มีหน้ำที่  ด าเนินการติดตอ่ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๓. คณะกรรมกำรห่อพุม่ถวำยพระภิกษุสงฆ ์

  ๓.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ และด าเนินการห่อพุ่มเพื่อถวายพระให้เรียบร้อย สวยงาม 
 
๔. คณะกรรมกำรจัดหำรถ และจัดหำอุปกรณ์ประกอบขบวน  

  ๔.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๓ นางสรุินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการ 
๔.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ มีหน้าที่ในการจัดหารถส าหรับใช้ในการแห่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
๕. คณะกรรมกำรตกแตง่เทียนจ ำน ำพรรษำและรถแห ่ 

  ๕.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๕.๔ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 



๕.๕ นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๕.๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ มีหน้าที่ในการจัดเตรียม การตกแต่งเทียนพรรษาและรถส าหรับใช้ในการแห่ให้สวยงาม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๖. คณะกรรมกำรจัดหำและรวบรวมปัจจัย 

  ๖.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

                   ๖.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๖.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๖ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๖.๑๐ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๑๖ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการเชิญชวนท าบุญ และ

รวบรวมปัจจัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าส่งการเงินต่อไป 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลควำมสงบเรียบร้อย 

  ๗.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

                   ๗.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๗.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๗.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๗.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๑๐ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๗.๑๑ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 



มีหน้ำที่  มีหน้าที่ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตรวจรายชื่อนักเรียน  
และจัดรูปแบบเดินขบวนโดยมีพระฉายาลักษณ์ของในหลวง  ธงประจ าวันพระราชสมภพ  ป้ายรณรงค์  และอื่นๆ    
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๘.๑ นางสาวจฬุารตัน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

         ๘.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๘.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 

๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ และเครื่องเสียง 
  ๙.๑ นายประวตัิ  ทาสะโก ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ส าหรับการแห่เทียนจ าน าพรรษา  

 
๑๐. คณะกรรมกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  

  ๑๐.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง             กรรมการ 

 ๑๐.๓ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
  ๑๐.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 


