
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๔/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
 

 

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น    
ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางจาก  

กิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมวันส าคัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ 
พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ผู้เรียนมีความสนใจและได้มี
ส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข กิจกรรมวันสุนทรภู่ จึงเป็นกิจกรรมหน่ึงที่มีความสอดคล้องกับจุดหมายของ
การจัดการศึกษาดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
อย่างต่อเน่ืองกันทุกปี โดยก าหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตาม มาตรา 
๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ      
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางกิ่งดาว เทือกขนัตี รองผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายประวตัิ ทาสะโก            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑.๘ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นางชัยฤทธิ ์สวา่งใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



  ๒.๗ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๒.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด ประกอบดว้ย 
๓.๑ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย 
๑. นางสมพศิ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นำงสำววรำพัณณ ์จิระอรุณพัฒน ์ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 
๓.๒ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวพรพิไล กุญชร  ครูอัตราจา้ง   ประธานกรรมการ 
๒. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๓ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดวำดภำพและคัดลำยมือ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดตอบปัญหำ ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 



๓.๕ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรอ่ำนท ำนองเสนำะ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวผ่องศร ีเฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายประวตัิ ทาสะโก            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวจุฬารตัน์ แกว้ไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๖ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดแต่งกำยเลียนแบบตัวละคร ประกอบด้วย 

  ๑. นางชัยฤทธิ ์สวา่งใจ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการตัดสินการประกวด ตามที่ได้รับมอบหมาย และน าผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละ
ประเภทต่างๆ ส่งกลับมายังหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เพื่อท าการน าไปจัดนิทรรศการต่อไป 

 
๔. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดงละคร ประกอบด้วย 

๔.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๓ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดง จัดเตรียมชุดการแสดงและอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุม และดูแลการแสดง 
 

๕. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นางชัยฤทธิ ์สวา่งใจ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวผ่องศรี เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.๕ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๕.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๗ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๕.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๙ นายประวตัิ ทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๕.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๕.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 



๕.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๒๑ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๕.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 

  ๕.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ จัดสถานที่บริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค์ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
 
๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๖.๓ นายประวตัิ ทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          

และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 
๗. คณะกรรมกำรจัดหำรำงวัล ประกอบดว้ย 

๗.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
         ๗.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๗.๓ นางสาวปิยภร สาล ี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗.๔ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๗.๕ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๗ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดหาของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ  
 
๘. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ ประกอบด้วย 

๘.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
         ๘.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 

๘.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
         ๘.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินงานการจดักิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบดว้ย 
  ๙.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

๙.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๙.๔ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการ 
  ๙.๕ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  



ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำร 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวร้องเพลงชาต ิสวดมนต์ พร้อมกัน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.   - ตวัแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายรจุน์ เล่าฮ่ะ 
       กลา่วรายงาน ต่อประธานในพิธ ี

 ๐๙.๒๐ – ๐๙.๔๐ น.   - ประธานในพิธ ีนายตรี  ศตสังวตัสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
          กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๒๐ น.   - การแสดงเปิดงานวันสนุทรภู่ ชดุที่ ๑ ชื่อชดุ “ร าสดุดีสุนทรภู”่  
     - การแสดงเปิดงานวันสนุทรภู่ ชดุที่ ๒ ชื่อชดุ “ร าบ าเงือก” 
๑๐.๒๐ – ๑๑.๓๐ น.   - กิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร (อนุบาล ๑ - อนุบาล ๓) เด็กพิเศษ 
     - ประธานในพิธ ีโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

                                 ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด  
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.   - กิจกรรมการแสดงละครนอก เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน สดุสาครตามหาพระบิดา” 
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.   - กิจกรรมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละคร (ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษา      
                                       ปีที ่๖)  
     - ประธานในพิธ ีโดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

                                 ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด  
 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 


