
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๐ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์ (Asean) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก จะได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการประสานการเรียนรู้มุ่งสู่อาเซียน    
ในวันศุกร์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. โรงเรียนบ้านบางจากและคณะด าเนินการจัดกิจกรรม 
ประกอบด้วย การจัดการแสดงของนักเรียน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การเรียนรู้อาเซียน ท้ังหมด ๖ ฐาน    
ซึ่งแบ่งออกช่วงช้ันละ ๓ ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม
สัปดาห์ (Asean) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



  ๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

  ๒.๒๑ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูการศึกษาพิเศษ      กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๖ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๗ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมสัปดาห์ (Asean) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลท้ังหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
๓.๑ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “ธงหรรษา” 
๑. นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   ครูประจ าฐาน 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    ครูประจ าฐาน 
๔. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   ครูประจ าฐาน 
๕. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  ครูประจ าฐาน 
 

๓.๒ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ส ำหรับเด็กพิเศษ)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “ระบายสีอาเซียน พาเพลิน” 
๑. นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูอัตราจ้าง   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  ครูประจ าฐาน 
๓. นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  ครูประจ าฐาน 
 

๓.๓ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “ดอกไม้อาเซียน” 
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  ครูประจ าฐาน 
 

๓.๔ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “แผนที่อาเซียน” 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  ครูประจ าฐาน 
 



๓.๕ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “Bingo ธงชาติอาเซียน” 
๑. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ครูประจ าฐาน 
 

๓.๖ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “Bingo ชื่อประเทศอาเซียน” 
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ ครูประจ าฐาน 
 

๓.๗ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “จิ๊กซอว์  แผนที่อาเซียน” 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   ครูประจ าฐาน 
 

๓.๗ คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู้ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖)  
 ชื่อฐานกิจกรรม “รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ประจ าชาติในอาเซียน” 
๑. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   หัวหน้าครูประจ าฐาน 
๒. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ  ครูประจ าฐาน 

มีหน้ำที่ ด าเนินการประจ าฐานการเรียนรู้ ตามท่ีได้รับมอบหมาย จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับกิจกรรม 
 

๔. คณะกรรมกำรซุ้มอำหำร ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
  ๔.๔ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ  

มีหน้ำที่ จัดเตรียมรายการอาหารส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
 

๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดงเปิดงำน ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๕.๒ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดง จัดเตรียมชุดการแสดงและอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุมและดูแลการแสดง 

 

๖. คณะกรรมกำรจัดเตรียมชุดกำรแสดง ประกอบด้วย 
                   ๖.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๕ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี  ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 

  ๖.๖ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ  
๖.๗ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมชุดการแสดงและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมท้ังแต่งหน้าท าผม ให้กับนักแสดง 
 



๗. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๗.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๗.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๗.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์ – คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๗.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๑๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๗.๑๗ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานท่ีบริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค์ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
 

๘. คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน ประกอบด้วย 
๘.๑ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑/๑ - ๑/๒) 
 ชุดประจ าชาติประเทศสิงคโปร์ 
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพป.สป.เขต ๑ ครูผู้รับผิดชอบ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๒ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒/๑ – ๒/๒) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศมาเลเซีย 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ครูผู้รับผิดชอบ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๓ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๑) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศอินโดนีเซีย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๔ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓/๒) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศลาว 
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๕ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๑) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศเวียดนาม 
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ครูผู้รับผิดชอบ 



๘.๖ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔/๒) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศพม่า 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๗ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๑) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศฟิลิปปินส ์
๑. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๘ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕/๒) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศบรูไน 
๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๙ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๑) 
 ชุดประจ าชาติของประเทศไทย 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ครูผู้รับผิดชอบ 
 

๘.๑๐ คณะกรรมกำรจัดนักเรียนแต่งกำยชุดประจ ำชำติ อำเซียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖/๒) 
 ชุดประจ าชาติของกัมพูชา 
๑. นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   ครูผู้รับผิดชอบ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดนักเรียนแต่งกายชุดประจ าชาติ อาเซียน ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 

๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 
๙.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๙.๔ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          

และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๑๐. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๐.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
         ๑๐.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินงานการจัดกิจกรรม 
 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๑.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
  ๑๑.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
  ๑๑.๓ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

 



ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒   
 
              ลงช่ือ 
                   (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรม 
กิจกรรมสัปดำห์ (Asean) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๙ สิงหำคม ๒๕๖๒ เวลำ ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 
 
๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวพร้อมกันบริเวณลานอเนกประสงค์ 
๑๒.๔๐ – ๑๒.๕๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง 
       กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี 

 ๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
               กล่าวเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์ (Asean) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น.   - การแสดงเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์ (Asean) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       การแสดงชุดท่ี ๑ ช่ือชุด “ธงอาเซียน”  
       การแสดงชุดท่ี ๒ ช่ือชุด “ระบ าอาเซียน”  
       การแสดงชุดท่ี ๓ ช่ือชุด “นาฏมวยไทย”  
 
กิจกรรมกำรเข้ำฐำนกำรเรียนรู้ มี ๖ ฐำน ซ่ึงแบ่งออกช่วงชั้นละ ๓ ฐำน ดังนี้  (ใช้เวลำฐำนละ ๑๐ นำที) 
 ช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น.          - ฐานกิจกรรม “ดอกไม้อาเซียน” 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.        - ฐานกิจกรรม “แผนท่ีอาเซียน” 
๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.        - ฐานกิจกรรม “Bingo ธงชาติอาเซียน” 
 ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๕ 
๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ น.          - ฐานกิจกรรม “Bingo ช่ือประเทศอาเซียน” 
๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น.        - ฐานกิจกรรม “จ๊ิกซอว์  แผนท่ีอาเซียน” 
๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ น.        - ฐานกิจกรรม “รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ประจ าชาติในอาเซียน” 
 
๑๓.๕๐ – ๑๔.๓๐ น.   - ประธานในพิธี โดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

                               คณะครู และนักเรียน เข้าเย่ียมชิมอาหารในซุ้มอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้  
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.   - กิจกรรมร่วมตอบค าถามชิงรางวัล 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น.   - ประธานในพิธี กล่าวปิดงาน 
 
 
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ แต่งกายชุดประจ าชาติ อาเซียน 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน (ท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนห้อง) คือ สวมเส้ือสีฟ้า หรือวิถีพุทธ 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน (ท่ีได้เป็นตัวแทนห้อง) คือ แต่งกายชุดประจ าชาติ อาเซียน 
 


