
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภำคี ๔ ฝ่ำย 
 คร้ังที่ ๑ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคี ๔ ฝ่าย ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖     
ในวันพุธท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อช้ีแจง
ข้อราชการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี และการด าเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมท้ังประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ภาคี ๔ ฝ่าย และร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน  

เพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตาม 
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ ให้เป็นหน้าท่ีของส่วน
ราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๑.๖ นางสมพิศ  สินเปรม            ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๒.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลท้ังหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 



๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

  ๓.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานท่ีบริเวณประชุม ลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกและ
เก้าอี้ส าหรับผู้ปกครองท่ีมาร่วมงาน โต๊ะ – เก้าอี้ ส าหรับผู้ปกครองมาลงทะเบียน จัดโพรเด้ียมหน้าเวที ตกแต่งสถานท่ี 
ประดับเวที ป้ายไวนิลกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสวยงาม พร้อมเครื่องขยายเสียง และดูแลความเรียบร้อยตาม
อาคารต่างๆ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน และประสำนงำนกับผู้ปกครองระดับครูที่ปรึกษำสำยชั้น ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๔.๘ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๗ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ต้อนรับ แจกเครื่องด่ืม แจกเอกสารและรับรายงานตัวผู้ปกครองท่ีมาร่วมกิจกรรมตาม
ระดับช้ัน และแบบบันทึกควมพึงพอใจ  

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบริกำรจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำ และอุปกรณ์กำรเรียน ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๕.๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 

  ๕.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕.๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๕.๑๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๕.๑๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๕.๑๗ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๕.๑๘ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๕.๑๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๕.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๒๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บริการจ าหน่ายเส้ือผ้า และอุปกรณ์การเรียน แก่ผู้ปกครองท่ีมีความประสงค์ 
  



๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๖.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
 ๖.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 
๗. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๘.๔ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๘.๖ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ 
                   (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 


