
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๖๔ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑  
 

 

ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๖ – ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๒ ให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในสังกัดและสังกัดอื่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (อ าเภอเมือง ,         
พระประแดง,พระสมุทรเจดีย์)  

บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน       
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเพื่อแจ้งสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ก าหนดปฏิทินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ทราบความแจ้งแล้วนั้น 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งใจไว้ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

  ๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๑.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๗ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ก าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การ

สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการด าเนินงานโดย
ภาพรวม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางเตือนใจ สรุะภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. วางแผนและก าหนดการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒. สรุปผู้เข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม (ในกลุ่มสาระฯ/ 
      กิจกรรมนั้นๆ) เพื่อประกาศให้นักเรียนและโรงเรียนทราบ 
  ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

๓. คณะกรรมกำรลงทะเบียนกำรแข่งขันและสรุปกิจกรรม ประกอบดว้ย 
๓.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 



  ๓.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๓.๑๖ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๘ นางเตือนใจ สรุะภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๑ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ตรวจสอบรายชื่อ ตลอดจนการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย 

  ๒. สรุปผู้เข้าแข่งขันแต่ละกิจกรรม และตรวจสอบผลการแข่งขันแต่ละกิจกรรม (ในกลุ่มสาระฯ/ 
      กิจกรรมนั้นๆ) เพื่อประกาศให้นักเรียนและรายงานใหโ้รงเรียนทราบ 
  ๓. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมกำรฝึกซ้อม และควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน ประกอบด้วย 
 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๑  กิจกรรม กำรประกวดเพลงคุณธรรม ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑.๑ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย  
๔.๑.๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑     

๔.๒  กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ป.๑ – ป.๓ 

๔.๒.๑ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย 
๔.๒.๒ นายวรินทร มหาบุญญากร  นักศึกษาฝึกสอน  
 
    



๔.๓  กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ป.๑ – ป.๓ 

๔.๓.๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี 

๔.๔  กิจกรรม กำรแข่งขันเดี่ยวจะเข ้ป.๑ – ป.๖ 

๔.๔.๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี 

๔.๕  กิจกรรม กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดุธรรมชำติในท้องถิน่ ป.๔ – ป.๖ 

๔.๕.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  
๔.๕.๒ นางจันทรกร วรทรัพย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๔.๖  กิจกรรม กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ป.๑ – ป.๓ 

๔.๖.๑ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี  ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๔.๗  กิจกรรม กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำนคณิตศำสตร์โดยโปรแกรม GSP ป.๔ – ป.๖ 

๔.๗.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑  
๔.๗.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑  

๔.๘  กิจกรรม กำรแข่งขันซูโดกุ ป.๑ – ป.๖ 

๔.๘.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑  
๔.๙  กิจกรรม กำรแข่งขันเวทคณิต ป.๑ – ป.๓ 

๔.๙.๑ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี  ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๔.๑๐  กิจกรรม กำรแข่งขันเวทคณิต ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑๐.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
๔.๑๑  กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑๑.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  
๔.๑๑.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ  ครูธุรการ  

๔.๑๒  กิจกรรม กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑๒.๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  
๔.๑๒.๒ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. 
  
 
 
 



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – นาฏศิลป์ 
๔.๑๓  กิจกรรม กำรแข่งขันร ำวงมำตรฐำน ป.๑ – ป.๖ 

๔.๑๓.๑ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  
๔.๑๓.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย   
๔.๑๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮะ่   ครูช านาญการพิเศษ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ทัศนศิลป์ 
๔.๑๔  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ป.๑ – ป.๓ 

๔.๑๔.๑ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. 
๔.๑๕  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรวำดภำพระบำยสี ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑๕.๑ นางสาวฐติิรตัน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑ 
๔.๑๖  กิจกรรม กำรแข่งขันประติมำกรรม ป.๑ – ป.๓ 

๔.๑๖.๑ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. 
๔.๑๖.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๔.๑๗  กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.๑ – ป.๓ 

๔.๑๗.๑ นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. 
๔.๑๘  กิจกรรม กำรแข่งขันคัดลำยมือสื่อภำษำไทย ป.๔ – ป.๖ 

๔.๑๘.๑ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑ 
 

 ปฐมวัย 
๔.๑๙  กิจกรรม กำรปั้นดินน้ ำมัน ปฐมวัย 

๔.๑๙.๑ นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม 
๔.๑๙.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย 

๔.๒๐  กิจกรรม กำรสรำ้งภำพด้วยกำรฉีก ตัด ปะ กระดำษ ปฐมวัย 

๔.๒๐.๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ  ครู คศ.๑ 
๔.๒๐.๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครูผู้ช่วย 
 
 
 
 
 
 
 



 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (เรียนรวม) 
๔.๒๑  กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง 

ทำงสติปัญญำ ป.๑ – ป.๖ 
๔.๒๑.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ  ครูช านาญการ  
๔.๒๑.๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม   

  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เรียนรวม) 
๔.๒๒  กิจกรรม กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง 

ทำงสติปัญญำ ป.๑ – ป.๖ 
๔.๒๒.๑ นางเตือนใจ สรุะภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
 

 กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
๔.๒๓  กิจกรรม กำรแข่งขันคีตะมวยไทย ป.๑ – ป.๖ 

๔.๒๓.๑ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย  
๔.๒๓.๒ นางสาวฐติิรตัน ์ฟอมไธสง  ครู คศ.๑     
๔.๒๓.๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
๔.๒๔  กิจกรรม กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๑ – ป.๓ 

๔.๒๔.๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  

๔.๒๕  กิจกรรม กำรแข่งขันต่อค ำศัพทภ์ำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.๑ – ป.๖ 

๔.๒๕.๑ นางปิยภร โพธิง์าม  ครู คศ.๑  
๔.๒๕.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑ 
  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี 
๔.๒๖  กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ป.๑ – ป.๖ 

๔.๒๖.๑ นางปิยภร โพธิง์าม  ครู คศ.๑ 
๔.๒๗  กิจกรรม กำรแข่งขันขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ประเภทชำย ป.๑ – ป.๖ 

๔.๒๗.๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา  ครูผู้ช่วย 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
๔.๒๘  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำรต์ูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอรก์รำฟิก ป.๑ – ป.๓ 

๔.๒๘.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ 
๔.๒๘.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ  ครู คศ.๑ 



๔.๒๙  กิจกรรม กำรแข่งขันกำรสร้ำงกำรต์ูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.๔ – ป.๖ 

๔.๒๙.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ  ครูช านาญการพิเศษ 
๔.๒๙.๒ นางปิยภร โพธิง์าม  ครู คศ.๑ 
 

มีหน้ำที่ ๑. อ านวยความสะดวก ฝึกซ้อมและก ากับดูแลการแข่งขันในกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. รายงานผลการแข่งขันให้โรงเรียนทราบ 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยพสัดุ และกำรเงิน ประกอบด้วย 
๕.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕.๓ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๕.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. ด าเนินการเบิก – จ่าย ในรายการที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นค่าอุปกรณ์ส าหรับการฝึกซ้อม 
    ตามจ านวนนักเรียนและครูแต่ละกิจกรรม 
๒. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ 
๓. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปเพื่อเป้าหมายของการด าเนินงาน และถูกต้องตามระเบียบ 
    ของทางราชการ 
๔. สรุปและรายงานให้โรงเรียนทราบ 
๕. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างด าเนินการ 
๖. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ ประกอบด้วย 

๖.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๖.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๖.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดหารถส าหรับรับส่งนักเรียน ที่ไปท าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งที่ ๖๙ ตามสถานที่ต่างๆ 

 
 
 
 



๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล และสรุปรำยงำนผล ประกอบด้วย 
๗.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ๑. จัดท าประเมินผลการด าเนินงานตามค าสั่ง 
๒. จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน และครูเพื่อใช้ในการแข่งขันทุกกิจกรรม 
๓. จัดพิมพ์เกียรติบัตรในแต่ละกิจกรรมให้แก่นักเรียนและครู ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย 
๔. ประสานงานฝา่ยที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมให้โรงเรียนทราบ 
๕. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ใหค้ณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีและ
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ 
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก และหมายก าหนดการแข่งขัน ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                                                  สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
   

              ลงชื่อ 
                   (นายตร ีศตสงัวัตสร์) 

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง กำรด ำเนินงำนกำรฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำร 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๙ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๔/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ล ำดับที่ ช่ือ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นางสมพิศ สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๗ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๙ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๖ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๑ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี ครูวิทย์-คณิต สพป.สป.เขต ๑  
๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๕ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๖ นางสาวดวงใจ ภูถูกหมอก ครูพี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  
๒๗ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  



 


