
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๓ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสอืแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวย โรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๕ ในวันอังคารท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สนามลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก โดยมีวัตถุประสงค  

เพื่อเปนการนอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว              

พระผูพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ข้ึน  

 ดังนั้น  เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคลาย       

วันสถาปนาลูกเสือแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี 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   อำนวยการ  กำกับดูแล  สนับสนุนสงเสริมการดำเนินงานแกคณะกรรมการทุกฝายใหสำเร็จ

ลุลวงตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  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 นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๒ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี เปนผูประสานงานดำเนินการจัดงานวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ ใหการจัด

กิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๓. คณะกรรมการฝายจัดขบวน และสวนสนาม ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๑๒ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๑๓ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๑๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๓.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดเตรียมแผนผัง รูปขบวนการสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี ดำเนินการฝกซอมดูแล    

รูปขบวนผูเขารวมพิธี 
 

 

 



๔. คณะกรรมการฝายพิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดลำดับพิธีการและพิธีกร และลำดับข้ันตอนการดำเนินการกลาวคำปฏิญาณตนและ      

การสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี พรอมท้ังประสานงานกับทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 
 

๕. คณะกรรมการฝายดุริยางค ประกอบดวย 

๕.๑ นายรจุน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ฝกซอมนักเรียน บรรเลงเพลงมหาฤกษและใหจังหวะในการเดินสวนสนาม 
 

๖. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๖.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๖.๑๒ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๖.๑๓ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๖.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๖.๑๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๖.๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณท้ังหมดในการประกอบพิธี เชน ปาย โตะพระบรมสาทิสลักษณ 

ธงตางๆ รูปหลอ ร.๖ เปนตน จัดใหเรียบรอย สวยงาม 
 

 

 

 

 

 



๗. คณะกรรมการผูรับผิดชอบลูกเสือ - เนตรนารี แตละระดับช้ัน  มีดังนี้ 

๗.๑ ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย 

     ๑. นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   ผูกำกับ 

   ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   รองผูกำกับ 

   ๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   รองผูกำกับ 

   ๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   รองผูกำกับ 

     ๕. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       รองผูกำกับ 

   ๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  รองผูกำกับ 

     ๗. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   รองผูกำกับและเลขานุการ 

๗.๒ ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ันประถมศึกษาศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ประกอบดวย 

     ๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ผูกำกับ 

   ๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองผูกำกับ 

   ๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  รองผูกำกับ 

   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  รองผูกำกับ 

   ๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   รองผูกำกับ 

   ๖. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   รองผูกำกับ 

   ๗. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    รองผูกำกับ 

   ๘. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   รองผูกำกับและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ควบคุม กำชับดูแลการแตงเครื่องแบบ ควบคุมการเดินขบวนสวนสนามของลูกเสือ -      

เนตรนารี ใหเปนระเบียบเรียบรอย พรอมท้ังรวมเดินขบวนพิธีสวนสนามทุกคน  
 

๘. คณะกรรมการบันทึกภาพการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๘.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

         ๘.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๘.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑                กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ถายภาพกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสมตลอดงาน พรอมรวบรวมภาพนำสงคณะกรรมการ

ประเมินผล  

 

๙. คณะกรรมการจัดทำพวงมาลา ประกอบดวย 

๙.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

         ๙.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

         ๙.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำ และจัดเตรียม พวงมาลา สำหรับใชในการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือ

แหงชาติ 
 



๑๐. คณะกรรมการฝายประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ประกอบดวย 

  ๑๐.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๐.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลงาน  สรุปผลงานเปนรูปเลม พรอมรายงานผลการจัดกิจกรรมตอผูอำนวยการ

สถานศึกษาตอไป 

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี ้

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

              ลงช่ือ 

                     (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                          ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสอืแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๓ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๐ มิถุนายน 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 นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 

 

 

 


