
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีทําบุญ ครบรอบ ๘๐ ป- โรงเรียนบ�านบางจาก  
 

 

ด�วยโรงเรียนบ�านบางจาก และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ�านบางจาก ได�ดําเนินการจัดพิธี
ทําบุญถวายภัตตราหารเพลแด+พระภิกษุสงฆ- จํานวน ๑๑ รูป เนื่องในโอกาสเป4นวันครบรอบ ๘๐ ป7 ในการเป8ดทําการ
เรียนการสอน ณ สถานท่ีแห+งนี้ เม่ือวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๘ ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค-โรงเรียนบ�านบางจาก มีวัตถุประสงค-เพ่ือแสดงความกตัญAูกตเวทีและ
รําลึกถึงผู�มีอุปการะคุณต+อทางโรงเรียน 

ดังนั้น เพ่ือให�การดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีทําบุญ ครบรอบ ๘๐ ป7 โรงเรียนบ�านบางจาก ดําเนินไปด�วยความ
เรียบร�อย และประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค- จึงอําศัยอํานาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห+งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห+งพระราชบัญญัติ ข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให�ผู�บริหารสถานศึกษาเป4นผู�บังคับบัญชาข�าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา จึงมีคําสั่งแต+งต้ังให�ข�าราชการและลูกจ�างปฏิบัติหน�าท่ี ดังน ี้  
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร-  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ- ภู+กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน- เล+าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ 

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   มีหน�าท่ี ให�คําปรึกษา ประสาน หรือ แนะนํา เพ่ือให�การดําเนินงานเป4นไปด�วยความเรียบร�อย 
 
๒. คณะกรรมการฝ2ายจัดสถานท่ี ประกอบด�วย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ- ภู+กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน- เล+าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๖ นางป8ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 



๒.๗ นางสาวศศิธร จันทร-ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัยย-  แก�วอาชา ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปาจารีย-  เศษโถ ครูผู�ช+วย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทร-แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาววราพัณณ- จิระอรุณพัฒน- ครูอัตราจ�าง  กรรมการ 
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช+วย    กรรมการและผู�ช+วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีตามความเหมาะสม จัดเก�าอ้ีสําหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและแขกผู�มีเกียรติท่ีมาร+วมงาน  

 
๓. คณะกรรมการฝ2ายศาสนพิธี ประกอบด�วย 

๓.๑ นายตร ีศตสังวัตสร-  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางป8ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๓.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี  ๑. นิมนต-พระภิกษุ   

๒. ดูแลเรื่องน้ําและประสานงานเรื่องอาหาร (ผู�รับจ�างทําอาหาร) เพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ-  
๓. เป4นพิธีกร ศาสนพิธีเพ่ือถวายภัตตราหารเพลแด+พระภิษุสงฆ- 
๔. จัดเตรียมดอกไม� ธูป เทียน เพ่ือถวายแด+พระภิษุสงฆ- 
 

๔. คณะกรรมการฝ2ายต�อนรับแขกผู�มีเกียรติมาร�วมงาน ประกอบด�วย 
๔.๑ นางสาววิไลลักษณ- ภู+กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางป8ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวศศิธร จันทร-ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๔.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๖ นางสาวจริยา จันทร-แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๔.๗ นางสาววราพัณณ- จิระอรุณพัฒน- ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๔.๘ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๙ นางจันทรกร วรทรัพย- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๑๐ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ต�อนรับ แจกของว+างและเครื่องด่ืม สําหรับแขกผู�มีเกียรติท่ีมาร+วมงาน พิธีทําบุญ ครบรอบ 
๘๐ ป7 โรงเรียนบ�านบางจาก 

 
๕. คณะกรรมการฝ2ายดูแลอาหาร ประกอบด�วย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ- ภู+กรุด     รองผู�อํานวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวศศิธร จันทร-ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๕.๕ นางสาวจริยา จันทร-แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๕.๖ นางจันทรกร วรทรัพย- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๘ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ต�อนรับ แจกของว+างและเครื่องด่ืม สําหรับแขกผู�มีเกียรติท่ีมาร+วมงาน พิธีทําบุญ ครบรอบ 
๘๐ ป7 โรงเรียนบ�านบางจาก 

 
๖. คณะกรรมการฝ:กซ�อมการแสดง แต�งตัวนักแสดง และดนตรีไทย ประกอบด�วย 

๖.๑ นายรุจน- เล+าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวหณทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ           
๖.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๖.๕ นางสาวปาจารีย-  เศษโถ ครูผู�ช+วย    กรรมการ 

๖.๖ นางสาวอัยย-  แก�วอาชา ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
         ๖.๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ๑. ฝTกซ�อมการแสดง เตรียมการแสดงของนักเรียนและแต+งหน�า แต+งตัวนักแสดง  
  ๒. ฝTกซ�อมนักดนตรี เพ่ือบรรเลงดนตรีในพิธีทําบุญฯ  
 
 
 



๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ> พิธีกร และเครื่องเสียง ประกอบด�วย 
๗.๑ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวหณทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ           
๗.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๗.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  ประชาสัมพันธ- เป4นพิธีกร จัดลําดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรม ทําบุญและจัดเตรียม
เครื่องขยายเสียง 

 
๘. คณะกรรมการฝ2ายบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบด�วย 

๘.๑ นางป8ยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช+วย    กรรมการ 
๘.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช+วย    กรรมการ 

         ๘.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๘.๕ นางสาวศศิธร จันทร-ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บันทึกภาพการดําเนินกิจกรรมต+างๆ ตามลําดับข้ันตอน 
 
๙. คณะกรรมการฝ2ายประเมินผลการดําเนินกิจกรรม ประกอบด�วย 

๙.๑ นายตร ีศตสังวัตสร-           ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายรุจน- เล+าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ                  กรรมการ 

  ๙.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๙.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๕ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม รายงานต+อผู�อํานวยการโรงเรียน     
 

ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต+งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีอย+างเต็มกําลังความสามารถเพ่ือให�กิจกรรมดังกล+าวสําเร็จ
ลุล+วงตามวัตถุประสงค-เพ่ือให�เกิดผลดีแก+ทางราชการต+อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 

ท้ังนี้ตั้งแต+บัดนี้เป4นต�นไป  
 

                                                 สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร-) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 



 
 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมพิธีทําบุญ ครบรอบ ๘๐ ป- โรงเรียนบ�านบางจาก 

วันพฤหัสบดีท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ลานอเนกประสงค>โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๑ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร- ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ- ภู+กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน- เล+าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน- เฟKLองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางป8ยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวศศิธร จันทร-ชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย- แก�วอาชา ครูผู�ช+วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช+วย  
๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู�ช+วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช+วย  
๑๖ นางสาวปาจารีย-   เศษโถ ครูผู�ช+วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาววราพัณณ- จิระอรุณพัฒน- ครูอัตราจ�าง  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร-แดง ครูอัตราจ�าง  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย- พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


