
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๗๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้กําหนดจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่     
พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.                   
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยในยุคปัจจุบันอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมทีดีงามของไทย ให้คงสืบไป และเพื่อเป็นสิริมงคล แก่คณะครู บุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจํา       
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอําศัยอํานาจตามความ  
ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗        
แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีคําสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังน ี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครชูํานาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๘ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา ประสาน หรือ แนะนํา เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่ประกอบด้วย 

๒.๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูชาํนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้สําหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครอง ผูกผ้ารอบเวทีให้สวยงาม จัดโต๊ะ – เก้า สําหรับพระสงฆ์ ตะกร้าสําหรับใส่ข้าวสารอาหารแห้ง  

 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยศำสนพิธ ีประกอบด้วย 

๓.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ๑. นิมนต์พระภิกษุ เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง  

๒. ปรนนิบัติดูแลเรื่องน้ํา และอาหารเพล เพื่อถวายพระภิกษุ ที่มารับบิณฑบาตข้าวสาร
อาหารแห้ง จํานวน ๙ รูป  

๓. เป็นพิธีกร ศาสนพิธีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดท ำป้ำย ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๔.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดําเนินการออกแบบ จัดทําป้ายให้มีความเหมาะสม สวยงาม และสั่งจัดทาํ 
 
 
 
 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัระเบียบกำรใส่บำตรขำ้วสำรอำหำรแห้งของนักเรียน ประกอบด้วย 
๕.๑ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๕.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๕.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๔ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ วางแผนจัดการนักเรียนร่วมกิจกรรมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 
 
๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธกีร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดลําดับขั้นตอนการประกอบการจัดกิจกรรม ทําบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑  และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบนัทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบดว้ย 

๗.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูชาํนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๗.๔ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๕ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลําดับข้ันตอน 
 



๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๘.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
  ๘.๓ นางปิยภร  โพธิง์าม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดทําสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อํานวยการโรงเรียน     
 

ทั้งนี้ใหค้ณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                         สั่ง ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


