
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๖ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

เนื่องด้วย วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อน าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดชังเรืองภาวนาราม ต าบลบางจาก  อ าเภอ                
พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ และวัดชมนิมิตร ต าบลบางจาก  อ าเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ     
เพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นการปลูกฝังและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจน 
ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ได้ท าบุญร่วมกัน ซึ่งขบวนแห่จะเริ่มออกจากโรงเรียน  ไปยังวัดต้นทาง            
ในวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม    
แห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๘ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  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 นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๒.๒๑ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๗ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ด าเนินการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมกำรห่อพุ่มถวำยพระภิกษุสงฆ์ ประกอบด้วย 

  ๓.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และด าเนินการห่อพุ่มเพื่อถวายพระให้เรียบร้อย สวยงาม 
 
๔. คณะกรรมกำรจัดหำรถ และจัดหำอุปกรณ์ประกอบขบวน  ประกอบด้วย 

  ๔.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ มีหน้าท่ีในการจัดหารถส าหรับใช้ในการแห่ และอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
๕. คณะกรรมกำรตกแต่งเทียนจ ำน ำพรรษำและรถแห่ ประกอบด้วย 

  ๕.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 



๕.๔ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๕ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ  
๕.๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ มีหน้าท่ีในการจัดเตรียม การตกแต่งเทียนพรรษาและรถส าหรับใช้ในการแห่ให้สวยงาม และ
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๖. คณะกรรมกำรจัดหำและรวบรวมปัจจัย ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                   ๖.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๖.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๖.๑๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๑๖ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในการเชิญชวนท าบุญ และ

รวบรวมปัจจัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าส่งการเงินต่อไป 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๗.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
  ๗.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๗.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๗.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๗.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



มีหน้ำที่  มีหน้าท่ีดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตรวจรายช่ือนักเรียน  
และจัดรูปแบบเดินขบวนโดยมีพระฉายาลักษณ์ของในหลวง  ธงประจ าวันพระราชสมภพ  ป้ายรณรงค์  และอื่นๆ    
ท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสาวจุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๘.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๘.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 

๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ส าหรับการแห่เทียนจ าน าพรรษา  

 
๑๐. คณะกรรมกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม  

๑๐.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 
  ๑๐.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       ส่ัง ณ วันท่ี  ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ 
                    (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 


