
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

ด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สนามลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ        
เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว              
พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย ขึ้น  
 ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๑.๘ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการ  ก ากับดูแล  สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๒ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๗ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ เป็นผู้ประสานงานด าเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้การจัด

กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัขบวน และสวนสนำม ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

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

๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑๗ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมแผนผัง รูปขบวนการสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ด าเนินการฝึกซ้อมดูแล    

รูปขบวนผู้เข้าร่วมพิธี 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยพธิีกร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดล าดับพิธีการและพิธีกร และล าดับขั้นตอนการด าเนินการกล่าวค าปฏิญาณตนและ      
การสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี พร้อมทั้งประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยดรุิยำงค์ ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และให้จังหวะในการเดินสวนสนาม 
 

๖. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๖.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๖.๑๗ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ทั้งหมดในการประกอบพิธี เช่น ป้าย โต๊ะพระบรมสาทิสลักษณ์ 

ธงต่างๆ รูปหล่อ ร.๖ เป็นต้น จัดให้เรียบร้อย สวยงาม 
 

๗. คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบลูกเสือ - เนตรนำรี แต่ละระดับช้ัน  มีดังนี ้
๗.๑ ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษำศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 

     ๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ก ากับ 
     ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองผู้ก ากับ  
     ๓. นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  รองผู้ก ากับ 
     ๔. นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    รองผู้ก ากับและเลขานุการ 

๗.๒ เนตรนำรี ระดับชั้นประถมศึกษำศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
     ๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   ผู้ก ากับ 
     ๒. นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  รองผู้ก ากับ 
     ๓. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพป.สป.เขต ๑ รองผู้ก ากับ 
     ๔. นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    รองผู้ก ากับและเลขานุการ 
 
 
 



๗.๓ ลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษำศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
     ๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ผู้ก ากับ 
     ๒. นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับ 
     ๓. นางสาวจุไรรตัน์ สาลี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ รองผู้ก ากับ 
     ๔. นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองผู้ก ากับและเลขานุการ 

๗.๔ เนตรนำรี ระดับชั้นประถมศึกษำศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
     ๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ผู้ก ากับ 
     ๒. นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   รองผู้ก ากับ 
     ๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   รองผู้ก ากับ 
     ๔. นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   รองผู้ก ากับและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุม ก าชับดูแลการแต่งเครื่องแบบ ควบคุมการเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ  -      
เนตรนารี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งร่วมเดินขบวนพิธีสวนสนามทุกคน  

 

๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายวรินทร มหาบญุญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

         ๘.๓ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูต่างชาต ิ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมตลอดงาน พร้อมรวบรวมภาพน าส่ง

คณะกรรมการประเมินผล  
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม ประกอบดว้ย 
  ๙.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๙.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๓ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๙.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ประเมินผลงาน  สรุปผลงานเป็นรูปเล่ม พร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษาต่อไป 

 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

              ลงชื่อ 
                     (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


