
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๑๗ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งควำมส ำเร็จ 
 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เพื่อมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่จบชั้นสูงสุดของโรงรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่ช่วงชั้นต่อไป และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) - (๖) 
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี ้

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   เป็นที่ปรึกษา แนะน าอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินการด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  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 นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่ประกอบด้วย 

๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๓.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๓.๒๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ส าหรับครู และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงาน       
ผูกผ้ารอบเวที จัดดอกไม้ให้สวยงาม  

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัท ำซุ้มถ่ำยรูป ประกอบด้วย 

๔.๑ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปที่ ๑ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๓. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒ จัดท ำซุ้มถ่ำยรูปท่ี ๒ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 
๓. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป ให้มีความสวยงามเหมาะสม  

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝกึซ้อมกำรรับวุฒิบัตร และส่งเด็กขึ้นเวที (ระดับชั้นอนุบำล ๓) ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๓ นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการรับวุฒิบัตร และส่งเด็กขึ้นเวที (ระดับชั้นอนุบาล ๓) 
 



๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัเตรียมชุดครุย และรับ – ส่งคืนจำกผู้ปกครอง (ระดับชั้นอนุบำล ๓) ประกอบด้วย 
๖.๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๓ นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมชุดครุย และรับ – ส่งคืนจากผู้ปกครอง (ระดับชั้นอนุบาล ๓) 
 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัท ำวุฒิบัติ และจัดพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดพิมพ์วุฒิบัติส าหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวให้โอวาท และรายชื่อนักเรียนที่จะขึ้นรับวุฒิบัติ 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธกีร และเครื่องเสียง ประกอบดว้ย 
๘.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมเครื่อง
ขยายเสียง 

 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยลงทะเบียน พร้อมทั้งแจกอำหำรว่ำง ประกอบดว้ย 

๙.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๕ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๙.๖ นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๙.๗ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ลงทะเบียนนักเรียนที่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับวุฒิบัตร พร้อมทั้งแจกอาหารว่างแก่แขกที่มา
ร่วมงาน 

 



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 นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ส่งแฟ้ม ส่งวุฒิบัตร ค ากล่าวรายงาน กล่าวให้โอวาทและส่งเทียนให้ประธาน 
 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๑.๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๑๑.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียน พร้อมทั้งแต่งกายให้กับนักเรียนที่ขึ้นแสดง 

 
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๒.๑ นางจฬุารัตน์ เฟือ่งฟู  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 นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินการจดักิจกรรมบัณฑิตนอ้ยและวันแห่งความส าเรจ็ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และรายงานต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน     
 

ทั้งนี้ใหค้ณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  



                                              สั่ง ณ วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งควำมส ำเร็จ 

 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๑๗ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓  
๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


