คำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก
ที่ ๗๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม “Christmas Day”
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑

ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านบางจาก อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จะจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาโดยการ
แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้วัฒนธรรม และมีจิตคติที่ดีต่อเจ้าของภาษา และเพื่อให้นักเรียนได้ฉลองและ
ทราบประวัติค วามเป็นมาของวั นคริ สต์มาส ได้รับความสนุกสนานในกิจ กรรมต่างๆ ในวันคริส ต์มาส ตั้ งแต่ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม “Christmas Day” ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
“Christmas Day” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๖ นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๑.๗ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑.๘ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
อานวยการ กากับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้สาเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
๒.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
๒.๓ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
๒.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
กรรมการ
๒.๗ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๑ นางสาวฐิติรตั น์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๓ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๒.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๒.๑๘ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๒.๑๙ นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๒.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดเตรียมสถานที่ และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สาหรับการจัดกิจกรรม “Christmas Day”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. คณะกรรมกำรจัดบอร์ด ประกอบด้วย
๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๓.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๖ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๓.๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๓.๙ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดบอร์ดบริเวณลานอเนกประสงค์ เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรระบำยสีภำพ ประกอบด้วย
๔.๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย
๑. นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ
ครู คศ.๑
กรรมการ
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๔.๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด้วย
๑. นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจริยา จันทร์แดง
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๔.๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑) ประกอบด้วย
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๔.๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒) ประกอบด้วย
๑. นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๔.๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรแข่งขัน spelling bee (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓) ประกอบด้วย
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทำกำร์ดวันคริสต์มำส (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔) ประกอบด้วย
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๒. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๔.๗ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทำกำร์ดวันคริสต์มำส (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕) ประกอบด้วย
๑. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๔.๘ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดทำกำร์ดวันคริสต์มำส (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖) ประกอบด้วย
๑. นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
กรรมการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการตัดสินการประกวด ตามที่ได้รับมอบหมาย และนาผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละ
ประเภทต่างๆ ส่งกลับมายังหัวหน้ากรรมการจัดกิจกรรม เพื่อทาการนาไปจัดบอร์ดต่อไป
๕. คณะกรรมกำรจัดหำเครื่องแต่งกำย ซำนต้ำ ซำนตี้ ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ ประกอบด้วย
๕.๑ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑
กรรมการ
๕.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕.๔ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
๕.๕ นางเตือนใจ สุระภา
พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
๕.๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
กรรมการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดหาเครื่องแต่งกาย ซานต้า ซานตี้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ
สาหรับการเข้าประกวด

๖. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรแต่งกำย ซำนต้ำ ซำนตี้
(ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ) ประกอบด้วย
๖.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการ
๖.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการตัดสินการประกวดการแต่งกาย ซานต้า ซานตี้ ตามที่ได้รับมอบหมายและนาผล
คะแนน ส่งกลับมายังหัวหน้ากรรมการจัดกิจกรรม เพื่อจัดเตรียมของรางวัลต่อไป
๗. คณะกรรมกำรประจำฐำนเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓) ประกอบด้วย
๗.๑ ฐำนเรียนรู้ที่ ๑ ประวัติและควำมเป็นมำของวันคริสต์มำส ประกอบด้วย
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสาวอัยย์ แก้วอาชา
ครูผู้ช่วย
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๗.๒ ฐำนเรียนรู้ที่ ๒ พับกระดำษ พำเพลิน ประกอบด้วย
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ
ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๗.๓ ฐำนเรียนรู้ที่ ๓ Bingo - บิงโก ประกอบด้วย
๑. นางสาวพรพิไล ธิการ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสาวจุไรรัตน์ สาลี
ครูอัตราจ้าง
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๗.๔ ฐำนเรียนรู้ที่ ๔ เกม Mango ประกอบด้วย
๑. นายวุฒพิ รรณ คณาญาติ
ครูชานาญการ
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
มีหน้ำที่
ดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามฐานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาเข้าฐาน ฐานละ ๑๐ นาที
หลังจากนั้นให้ทาการวนฐานจนครบทั้ง ๔ ฐาน
๘. คณะกรรมกำรประจำฐำนเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) ประกอบด้วย
๘.๑ ฐำนเรียนรู้ที่ ๑ ประวัติและควำมเป็นมำของวันคริสต์มำส ประกอบด้วย
๑. นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๘.๒ ฐำนเรียนรู้ที่ ๒ พับกระดำษ พำเพลิน ประกอบด้วย
๑. นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสุภาพ อาจนนลา
ครูชานาญการ
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๘.๓ ฐำนเรียนรู้ที่ ๓ Bingo - บิงโก ประกอบด้วย
๑. นางสาวประภาพร จาเริญ
ครู คศ.๑
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๘.๔ ฐำนเรียนรู้ที่ ๔ เกม Mango ประกอบด้วย
๑. นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง
ครู คศ.๑
หัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๒. นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
รองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้
๓. นายฐานันดร โชติผล
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยรองหัวหน้าประจาฐานเรียนรู้

มีหน้ำที่
ดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามฐานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาเข้าฐาน ฐานละ ๑๐ นาที
หลังจากนั้นให้ทาการวนฐานจนครบทั้ง ๔ ฐาน
๙. คณะกรรมกำรจัดกำรแสดง ประกอบด้วย
๙.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๙.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
๙.๓ นางสาวฐิตริ ัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑
กรรมการ
๙.๔ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๙.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๙.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๙.๗ นางสาววิมลพัช หนูโงน
ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.
กรรมการ
๙.๘ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ฝึกซ้อมนักเรียน สาหรับแสดงเปิดงานกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
๑๐. คณะกรรมกำรจัดของรำงวัล ประกอบด้วย
๑๐.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๐.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๐.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๑๐.๖ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๐.๗ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดหาของรางวัล สาหรับผู้ชนะการประกวด และรางวัลในการเล่นเกมต่างๆ
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดทำป้ำย ประกอบด้วย
๑๑.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง สพฐ.สป.๑
กรรมการ
๑๑.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชานาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการออกแบบ จัดทาป้ายให้มีความเหมาะสม สวยงาม และสั่งจัดทา
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำคำกล่ำวรำยงำนและคำกล่ำวเปิดงำน ประกอบด้วย
๑๒.๑ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑๒.๓ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๒.๔ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๒.๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ดาเนินการจัดหา จัดทาคากล่าวรายงาน และคากล่าวเปิดงานกิจกรรม “Christmas Day”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑๓. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธกี ร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย
๑๓.๑ นางสมพิศ สินเปรม
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ นายอัมพร นันนวล
ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๓.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๓.๔ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดลาดับขั้นตอนการประกอบการจัดกิจกรรม “Christmas Day”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง
๑๔. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย
๑๔.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑
กรรมการ
๑๔.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ
กรรมการ
๑๔.๔ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
๑๔.๕ นางสาวประภาพร จาเริญ ครู คศ.๑
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ำที่
บันทึกภาพการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามลาดับขั้นตอนโดยละเอียดตามหมายกาหนดการ
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย
๑๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ
ครูชานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๑๕.๓ นางสาวปิยภร สาลี
ครู คศ.๑
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่
จัดทาสรุปผลการดาเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิด ผลดี ต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ ทุก ประการ หากมี ปัญหา อุปสรรค
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายตรี ศตสังวัตสร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

กำหนดกำร
กิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันที่ 25 ธันวำคม 2561
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร

09.00 – 09.10 น.
09.10 – 09.20 น.
09.20 – 09.30 น.
09.30 – 09.40 น.
09.40 – 10.10 น.
10.10 – 10.20 น.
10.20 – 10.30 น.
10.30 – 10.40 น.
10.40 – 10.50 น.
10.50 – 11.00 น.
11.00 – 11.10 น.
11.10 – 11.30 น.

หมำยเหตุ

- นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก
- นางสาวปิยภร สาลี หัวหน้ากรรมการจัดกิจกรรม “Christmas Day”
(กล่าวรายงาน)
- นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานในพิธี (กล่าวเปิดงาน)
- การแสดงของนักเรียน (เปิดงาน)
- กิจกรรมประกวด “Santa Santy fashion show 2019”
(ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ)
- กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้พร้อมกันทั้ง ๒ ช่วงชั้น (ใช้เวลาเข้าฐานๆ ละ ๑๐ นาที
หลังจากนั้นให้ ทาการวนฐานจนครบทั้ง ๔ ฐาน)
 ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ ประวัติและความเป็นมาของวันคริสต์มาส
 ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ พับกระดาษ พาเพลิน
 ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ Bingo - บิงโก
 ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ เกม Mango
- การแสดงชุดพิเศษ (ปิดงาน)
- ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางจาก กล่าวปิดงาน พร้อมทั้งมอบของรางวัลแก่นักเรียน

- กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- การแต่งกายของคณะครู : สวมเสื้อสีแดง ให้เข้ากับดรีมงาน Christmas
- การแต่งกายของนักเรียน : สวมเสื้อสีแดง กางเกงวอม (กางเกงพละ)

คำกล่ำวเปิด ของประธำนในพิธี
กิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันที่ 25 ธันวำคม 2561
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
..............................................................................................................................................

ท่านคณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะครู และนักเรียน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มา
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันนี้
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ก่อนวันขึ้นปีใหม่สากล ประมาณ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 25 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันที่มีความสาคัญต่อคริสตชนวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิด
ทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรมคาสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทางคริสต์
ศาสนาก็เช่นกัน จะนับถือพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน
ให้ความรัก ความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบุตรของพระองค์ คาสอน
ของพระองค์ จะสอนให้ เราช่ว ยเหลื อเกื้ อกู ลกั น รั กและให้อ ภั ยซึ่ งกั นและกั น ปรารถนาดี ต่อ กัน
แบ่งปันให้กันและกัน ทาทุกอย่างด้วยความยุติธรรม มีความชื่นชมยื่นดีต่อกัน สุดท้ายโลกนี้จะบังเกิด
สันติสุข
ดังนั้นประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส จึงควรเป็นสิ่งที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามคา
สอนของพระองค์ นั้นคืกการเป็ นผู้ให้ รักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับกิจกรรมใน
วันนี้ บ่งบอกถึงความรัก ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม ระหว่างคณะครู และนักเรียน
ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ร่วมกันจัดให้มีงานในวันนี้ขึ้น
และขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองประเพณีคริสต์มาส อย่างมีความสุข ขอพระเจ้าโปรดประธานพร ให้ดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ ไปด้วยความเรียบร้อย และสาเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปี
การศึกษา 2561 ณ บัดนี้
.................................

คำกล่ำวรำยงำน ต่อประธำนในพิธี
กิจกรรม “Christmas Day” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
วันที่ 25 ธันวำคม 2561
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
.............................................................................................................................................

กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ ข้าพเจ้า นางสาวปิยภร สาลี ในนามคณะกรรมการ
จัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจาปีการศึกษา 2561 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก
ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรม “Christmas Day”
ประจาปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนบ้านบางจาก ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี ทุกวันที่ 25 ของ
เดือนธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส วันคริสต์มาสเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางศาสนาที่สาคัญในศาสนา
คริสต์ เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศครั้งแรก
ควรเรียนรู้ และแบ่งปันความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างประเทศ
ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ จั ด งาน
“Christmas Day” ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นบรรยากาศของวันคริสต์มาส เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส เพื่อร่วมในวันหยุดทางศาสนาที่แตกต่างกัน ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้สนุกสนานรืน่ เริง
3. เพื่อให้นักเรียนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้ามาบังเกิด
4. เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ บัดนี้ ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day”
ประจาปีการศึกษา 2561 ณ โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
.................................

