
 
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนสันปง 
ที ่87 / ๒๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรเนินกิจกรรมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

………………………………………………………………………………………… 
ด้วยในวันที่ ๒๘ กรกฏาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี

การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านสันปง จึงได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่  ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ โรงประชุมโรงเรียน        
บ้านสันปง   

เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
และ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่               
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑)-(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะท างานและคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   ประกอบด้วย 
๑. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจรัญ สิทธิราช              หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล กรรมการ 
 ๓. นายสมชาย ใหม่พรม           หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 ๔. นายอัศฎา สิทธิแก้ว             หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ กรรมการ 
 ๕. นายภัคคุณ นามวงค์            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ     กรรมการ  
 6. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ หัวหน้ากิจกรรมวันส าคัญ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน ประกอบด้วย 

๑. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นายจรัญ สิทธิราช กรรมการ 
3. นางอ านวยพร วงศอ์รินทร์ กรรมการ 
4. นายภัคคุณ นามวงค์ กรรมการ 
5. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน กรรมการ 
7. นางสาวอารี ใหม่พรม กรรมการ 
8. นายสมชาย ใหม่พรม กรรมการ 
9. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผน  ประสานงาน  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
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 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย ใหม่พรม ประธานกรรมการ 
2. นายภัคคุณ นามวงค์ กรรมการ 
3. นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ จัดตกแต่งสถานที่ ณ หอประชุมโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่สวยงามเหมาะสม จัดนักเรียนเข้า
นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพร้อมเพียงกัน  

4 . คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์ประกอบด้วย 
1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว ประธานกรรมการ 
2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ กรรมการ 
3. นายสมทรัพย์ สิทธิแก้ว กรรมการ 
4. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภนิันต์ กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
1. จัดเตรียมเครื่องเสียง  โสตทัศนูปกรณ์  ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้เป็นอย่างดี และดูแล  

ควบคุมการใช้งานของเครื่องเสียงตลอดการจัดกิจกรรม 
2. เป็นพิธีกรด าเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจ าปี

การศึกษา 2562 
3. บันทึกภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีการศึกษา 

2562 
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 

 ๑. นายสมชาย ใหม่พรม   ประธานกรรมการ 
 2. นายจรัญ สิทธิราช    กรรมการ 
 3. นางอ านวยพร วงศ์อรินทร์   กรรมการ 
 4. นายภัคคุณ นามวงค์   กรรมการ 
 5. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์  กรรมการ 
 6. นางสาววัณณิตาร์ กองหิน   กรรมการ 
 7. นางสาวอารี ใหม่พรม   กรรมการ 
 8. นายอัศฎา สิทธิแก้ว   กรรมการ 
 9. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์  กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์ให้คณะครูและนักเรียนทราบ เป็นพิธีกรด าเนินรายการตามก าหนดการ  
ซักซ้อมพิธีการให้เกิดความเรียบร้อย  และพร้อมเพรียง 
 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง ประกอบด้วย 
  1. นายอัศฎา สิทธิแก้ว   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์  กรรมการ 
  3. นายสมชาย ใหม่พรม   กรรมการ 
  4. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์  กรรมการและเลขานุการ 
          มีหน้าที่ จัดเตรียมการแสดงเต้นชาวเขา  และเพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงสดุดีมหาราชา   
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7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

  1. นางสาวพัชรนันทร์ วีรอภินันต์  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์  กรรมการ 
  3. นายอัศฎา สิทธิแก้ว   กรรมการ 
  4. นายสมชาย ใหม่พรม   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   ออกแบบแบบสอบถาม รวบรวมข้อมูล ประเมินผล  สรุปรวมเล่มและรายงานผล          

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ 
อุตสาหะ และสามัคคี เพ่ือให้กิจกรรมส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕62 

         (ลงชื่อ)  

                                                                                                             
( นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันปง 
 
 
 


