
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๓ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งควำมส ำเร็จ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ท่ี ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ท่ีจบช้ันสูงสุดของโรงรียน ท้ังนี้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
รวมท้ังเป็นการส่งเสริมความพร้อมท่ีจะก้าวไปสู่ช่วงช้ันต่อไป และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) - (๖) 
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   เป็นท่ีปรึกษา แนะน าอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๒.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

 

 



๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๓.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๔ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๒๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ีตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ส าหรับครู และผู้ปกครองท่ีเข้ามาร่วมงาน       
ผูกผ้ารอบเวที จัดดอกไม้ให้สวยงาม  

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำซุ้มถ่ำยรูป ประกอบด้วย 
๔.๑ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปของโรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



๔.๒ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปท่ี ๑ ประกอบด้วย 
๑. นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปท่ี ๒ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๓ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปท่ี ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครู วิทย์ – คณิต สพป.     กรรมการ 

  ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป ให้มีความสวยงามเหมาะสม  
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมกำรรับวุฒิบัตร และส่งเด็กขึ้นเวที (ระดับชั้นอนุบำล ๓) ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๕.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร และส่งเด็กขึ้นเวที (ระดับช้ันอนุบาล ๓) 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมชุดครุย และรับ – ส่งคืนจำกผู้ปกครอง (ระดับชั้นอนุบำล ๓) ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๖.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมชุดครุย และรับ – ส่งคืนจากผู้ปกครอง (ระดับช้ันอนุบาล ๓) 
 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำวุฒิบัติ และจัดพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าวุฒิบัติ ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวให้โอวาท และรายช่ือนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๘.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมเครื่อง
ขยายเสียง 

 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน พร้อมทั้งแจกอำหำรว่ำง ประกอบด้วย 

๙.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๓ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๙.๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๙.๕ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๗ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ลงทะเบียนนักเรียนท่ีมารายงานตัว เพื่อเข้ารับวุฒิบัตร 
 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยส่งแฟ้ม ส่งวุฒิบัตร ค ำกล่ำวรำยงำน กล่ำวให้โอวำทและส่งเทียน ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ส่งแฟ้ม ส่งวุฒิบัตร ค ากล่าวรายงาน กล่าวให้โอวาทและส่งเทียนให้ประธาน 
 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๑.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน พร้อมท้ังแต่งกายให้กับนักเรียนท่ีขึ้นแสดง 
 



๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

         ๑๒.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๒.๓ นางปิยภร  โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามล าดับข้ันตอน 
 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓.๕ นางสมพิศ  สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑
และรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
 

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                              ส่ัง ณ วันท่ี  ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 


