
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ (Asean) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก จะได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการประสานการเรียนรู้มุ่งสู่
อาเซียน ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบางจาก และคณะด าเนินการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
การจัดการแสดงของนักเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การเรียนรู้อาเซียน ทั้งหมด ๑๐ ฐาน ได้แก่ 
ฐานการเรียนรู้ภาษาไทยสู่อาเซียน ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่อาเซียน  ฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 
และฐานการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ สู่อาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ            ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๖ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
  ๒.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
                   ๒.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๗ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๕ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

 มีหน้ำที่  ด าเนินการติดตอ่ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมตำมฐำน 

  ๓.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

                   ๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๑ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๒ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 



๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียนเข้ำร่วมกจิกรรมตำมฐำน 
  ๓.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                   ๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา คร ู ช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๑ นายประวัต ิทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๒ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความเรียบร้อย 
 
๔. คณะกรรมกำรกิจกรรมทำงวิชำกำร 

  ๔.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                   ๔.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๔.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 



๔.๑๔ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 

                   ๔.๒๑ นางสาวฐติิรตัน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
                   ๔.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมเอกสารทางวิชาการ น ามาจัดบอร์ดนิทรรศการ 
 
๕. คณะกรรมกำรจัดหำของรำงวัล 

  ๕.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                   ๕.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๕.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
                   ๕.๕ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

         ๕.๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดหาของรางวัลแก่นักเรยีนที่ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และตัวแทนนักเรียน ที่ท าการแสดง 
  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่

๖.๑ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖.๔ นายชัยฤทธิ ์สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๖.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๖.๖ นางสาวจฬุารตัน ์แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๖.๗ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๘ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๙ นายประวตั ิทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๖.๑๗ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๑๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๒๐ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๒๑ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดสถานทีใ่ห้สวยงาม ตามความเหมาะสม 
๒. จัดท าป้ายไวนิลวันอาเซียน 

 
๗. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง และเครื่องแต่งกำย 

                   ๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๗.๖ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ฝึกซ้อมการแสดงและจดัเตรียมเครื่องแต่งกาย ชดุการแสดงของนักเรียน  
 

๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๘.๑ นางสาวจฬุารตัน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

         ๘.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๘.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๘.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ  
 

๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำรและเครื่องเสียง 
  ๙.๑ นายประวตัิ  ทาสะโก ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๙.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๔ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๙.๕ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์กจิกรรมและจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจดักิจกรรม พร้อมด าเนิน
พิธีการตามขั้นตอน 

 



๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม ออกแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
                   ๑๐.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๐.๕ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดเตรียมใบงาน ฐานกิจกรรมและค ากลา่วรายงาน 
  ๒. จัดเตรียมออกแบบประเมินความพึงพอใจ 
  ๓. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนหรอืหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์  
 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


