
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๖ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพทุธศาสนา 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแหเทียนวันเขาพรรษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เนื่องดวย ทางโรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชาและแหเทียนวันเขาพรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา และไดปฏิบัติตามหนาท่ีของชาวพุทธ  โดยกำหนดจัดกิจกรรมข้ึนในวันอังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕      

เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ ณ วัดชังเรืองภาวนาราม ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ และ

วัดชมนิมิตร ตำบลบางจาก  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเปนพุทธบูชา ซึ่งเปนการปลูกฝงและ  

รวมอนุรักษวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนใหครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน        

ไดทำบุญรวมกัน 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม

สงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแหเทียนวันเขาพรรษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๑.๗ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๘ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคำปรึกษา สนับสนุนการดำเนินการตาง ๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จตาม

วัตถุประสงค 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

 



๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

 ๒.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๙ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการติดตอประสานงานแกไขปญหาตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  สำเร็จตาม

วัตถุประสงค 
 

๓. คณะกรรมการหอพุมถวายพระภิกษุสงฆ ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๕ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓.๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และดำเนินการหอพุมเพื่อถวายพระใหเรียบรอย สวยงาม 
 

 



๔. คณะกรรมการจัดหารถ และจัดหาอุปกรณประกอบขบวน  ประกอบดวย 

  ๔.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี มีหนาท่ีในการจัดหารถสำหรับใชในการแห และอุปกรณอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

 

๕. คณะกรรมการตกแตงเทียนจำนำพรรษาและรถแห ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๕.๔ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๕.๕ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๕.๖ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี มีหนาท่ีในการจัดเตรียม การตกแตงเทียนพรรษาและรถสำหรับใชในการแหใหสวยงาม และ

อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๖. คณะกรรมการจัดหาและรวบรวมปจจัย ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๖.๕ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๙ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๖.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๖.๑๓ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๖.๑๔ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

 ๖.๑๕ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   



๖.๑๖ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๖.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๖.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๖.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๖.๒๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๖.๒๑ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ดำเนินการติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียนในการเชิญชวนทำบุญ และ

รวบรวมปจจัย ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จตามวัตถุประสงค และนำสงการเงินตอไป 
 

๗. คณะกรรมการฝายดูแลความสงบเรียบรอย ประกอบดวย 

๗.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๗ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๘ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๗.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๗.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  มีหนาท่ีดูแลนักเรียนใหเขารวมกิจกรรมอยางเปนระเบียบเรียบรอย  ตรวจรายช่ือนักเรียน  

และจัดรูปแบบเดินขบวนโดยมีพระฉายาลักษณของในหลวง  ธงประจำวันพระราชสมภพ  ปายรณรงค  และอื่นๆ    

ท่ีเกี่ยวของใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๘. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๘.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๔ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๘.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๘.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม ใหครบถวน  

 



๙. คณะกรรมการประชาสัมพันธ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

  ๙.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง สำหรับการแหเทียนจำนำพรรษา  

 

๑๐. คณะกรรมการประเมินโครงการ/กิจกรรม  

๑๐.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๑๐.๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๐.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี ้

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

             ลงช่ือ  

                    (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพทุธศาสนา 

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแหเทียนวันเขาพรรษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๖ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


