
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตลำดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข 
เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผลการเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติที่ว่านักเรียนเป็นผู้ที่ ดี เก่ง มีสุข และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพของประเทศชาติต่อไป โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑     
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก 

เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นางสมพิศ  สินเปรม            ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
  ๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๒.๑๑ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 

 

 



๒.๑๔ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการติดตอ่ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ส าเร็จ

ตามวตัถุประสงค์ 
 
๓. คณะกรรมกำรดูแลนกัเรียนผลิตอำหำรประจ ำซุ้ม 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ 
๓.๑ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม อนุบำลปีที่ ๑ คือ “ลูกจำกลอยแก้ว”  

   ๓.๑.๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอตัราจา้ง กรรมการ 
๓.๒ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม อนุบำลปีที่ ๒ คือ “ไข่ม้วน” 

   ๓.๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
   ๓.๒.๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม กรรมการ 

๓.๓ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม อนุบำลปีที่ ๓ คือ “น้ ำปั่น” 
   ๓.๓.๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าที่เป็นครูประจ าซุ้มอาหาร คอยดูแลนักเรียน และระวังความปลอดภัยใน
ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๓.๔ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๑/๑ คือ “มักกะโรนีผัดกะเพรำหมูสับ”  

   ๓.๔.๑ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ. กรรมการ 
๓.๕ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๑/๒ คือ “ไส้อั่วทอดและวุ้นแฟนซี”  

๓.๕.๑ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ. กรรมการ 
๓.๖ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๒/๑ คือ “เฟรนฟรำยแซ่บ”  

   ๓.๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓.๗ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๒/๒ คือ “ลูกชิ้นปิ้ง”  

๓.๗.๑ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ. กรรมการ 
๓.๘ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๓/๑ และ ๓/๒ คือ “ไข่ป่ำมทรงเครื่อง”  

   ๓.๘.๑ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๓.๘.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าที่เป็นครูประจ าซุ้มอาหาร คอยดูแลนักเรียน และระวังความปลอดภัยใน
ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 



ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ 
๓.๙ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที ่๔/๑ คือ “น้ ำแข็งใสเกล็ดหิมะ”  

   ๓.๙.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓.๑๐ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที่ ๔/๒ คือ “ข้ำวโพดคลุกเนย”  

๓.๑๐.๑ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓.๑๑ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที่ ๕/๑ คือ “ย ำวุ้นเสน้”  

   ๓.๑๑.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓.๑๒ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที่ ๕/๒ คือ “ส้มต ำ”  

๓.๑๒.๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓.๑๓ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที่ ๖/๑ คือ “บำร์บีคิว”  

   ๓.๑๓.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๓.๑๔ รำยกำรอำหำรประจ ำซุ้ม ประถมศึกษำปีที่ ๖/๒ คือ “กล้วยทับ”  

๓.๑๔.๑ นางสาวฐติิรตัน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
มีหน้ำที่   มีหน้าที่เป็นครูประจ าซุ้มอาหาร คอยดูแลนักเรียน และระวังความปลอดภัยใน

ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่

  ๔.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๔.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๔.๕ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๔ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๔.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
 
 



๔.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๓ นายประวัติ  ทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ด าเนินการจดัสถานที่ให้เหมาะสมกับการด าเนินกิจกรรม 

 
๕. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 

๕.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

         ๕.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๕.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 

๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำรและเครื่องเสียง 
๖.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นายประวตัิ  ทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๖.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิด และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม  
  ๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๗.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 

 ๗.๓ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๗.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมค ากล่าวรายงาน จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน  
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 


