
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๑/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน “วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

ด้วย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๒๕ พฤศจิกายน 
ของทุกปี เพื่อน้อมล าลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยจัดพิธี
ถวายบังคม พระบรมรูปของพระบาทปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 
          ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ก าหนดจัดงาน “วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์         
จึงอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ           ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม          ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการ ก ากับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้
ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

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

 

 



๒.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

๒.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    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 นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
๓.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๓.๑๖ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 



  ๓.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการท าพิธีในการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหา 
ธีรราชเจ้า” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัท ำเอกสำรค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวให้โอวำท ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดหาจัดท าเอกสารค ากล่าวรายงาน/ค ากล่าวให้โอวาท/สดุดีเทิดพระเกียรตริัชกาลที่ ๖ 
 
๕. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๕.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดล าดับพิธีการ ล าดับขั้นตอนการกล่าวค าสดุดีเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๖ และจัดเตรียม

เครื่องขยายเสียง  
 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัเตรียมกำรฝึกซ้อม ประกอบด้วย 

๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๖.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๖.๕ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๖.๑๑ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๖.๑๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๖.๑๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๗ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลคณะลูกเสือ - เนตรนารี (ส ารองและสามัญ) ในชั่วโมง (ลูกเสือ – เนตรนารี)      
ให้ด าเนินการไปอย่างเรียบร้อย พร้อมทั้ง ประกอบพิธีจริง ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยดรุิยำงค์ ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๗.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประดับตกแต่ง พวงมำลำ ประกอบด้วย 

๘.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการ 

  ๘.๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการ  
๘.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  วางแผนการจัดท าพวงมาลา เน่ืองในวันปิยมหาราช ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
๙. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 

๙.๑ ลูกเสือ – เนตรนำรี (ส ำรอง) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
  ๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง อบจ.  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๕. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุมลูกเสือ – เนตรนารี (ส ารอง) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ บ าเพ็ญประโยชน์     
ณ  ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านบางจาก 

๙.๒ ลูกเสือ – เนตรนำรี (สำมัญ) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔. นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๕. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 

  ๘. นายฐานันดร โชติผล  ครู ผู้ชว่ย       กรรมการ 
๙. นางสาวจุไรรัตน ์สาล ี  ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๑๐. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ควบคุมลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ บ าเพ็ญประโยชน์     
ณ  ภายนอกบริเวณโรงเรียนบ้านบางจาก เช่น สะพานลอยหน้าโรงเรียน ถนน และชุมชนใกล้บริเวณโรงเรียน 

 
 



๑๐. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๐.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวปิยภร  สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสมตลอดงาน พร้อมรวบรวมภาพ น าส่งต่อ
คณะกรรมการประ เมินผลกิ จกรรม  ส่ วนหั วหน้ าผู้ ก า กั บลู ก เสื อ  – เนตรนารี  ( ส า รองและสามัญ )                               
ให้ถ่ายภาพการบ าเพ็ญประโยชน์ ส่งในไลน์กลุ่มโรงเรียน 

 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กจิกรรม ประกอบด้วย 

  ๑๑.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๑.๕ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 
 ๑๑.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 

  ๑๑.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ประเมินผลพร้อมสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มน าเสนอต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น

ล าดับต่อไป 
 
ให้คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้กิจกรรมดังกลา่วส าเรจ็

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
               ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


