
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘๐/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี ๒๕๖๒ 
 

 
ด้วยในวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี ก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 

ด้านพัฒนาการที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในการฝึกทักษะ ความคิดริ เริ่มและกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์
โรงเรียนบ้านบางจาก  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และ
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอ าศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ดังน ี้  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๑.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ประสาน หรือ แนะน า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๖ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๗ นางสาวปิยภร โพธิง์าม ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 

 

 



๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัสถำนที ่ประกอบด้วย 
๓.๑ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๔ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๓.๒๕ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๒๖ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ส าหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครอง ผูกผ้ารอบเวทีให้สวยงาม จัดโต๊ะ ส าหรับวางของขวัญและของรางวัล  

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยตอ้นรับ ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๔ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๔.๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 

  ๔.๖ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ให้การต้อนรับ ดูแลอ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 



๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดักำรแสดง ประกอบด้วย 
๕.๑ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๕.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๕.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๙ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๕.๒๐ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๓ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๕.๒๔ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดง พร้อมทั้งจัดรายการแสดงของนักเรียน โดยประสานงานชุดการแสดงของ
นักเรียนกับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และเครื่องเสียง  

 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจดัหำอำหำร เลี้ยงอำหำร ประกอบด้วย 

๖.๑ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสาวจฬุารตัน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖.๖ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 



๖.๑๑ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๕ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๖.๑๙ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๒๐ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๒๑ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครู วทิย์ – คณติ สพป.     กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๖.๒๖ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหารและดูแลความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ ส าหรับวางอาหาร
ให้แก่ผู้น าอาหารมาเลี้ยงนักเรียน พร้อมทั้งจดรายชื่อแขกผู้น าอาหารมาบริจาคให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
พิธีกร และเครื่องเสียง เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องดื่มไว้บริการแก่แขกผู้มีเกียรติที่มา
ร่วมงาน 

 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกรรมเกม (ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ - ๓) ประกอบด้วย 

๗.๑ กิจกรรมเกม เหยียบลูกโป่ง ประกอบด้วย 
๑. นางสมพศิ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๕. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับชั้น 
 
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกรรมเกม ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓) ประกอบด้วย 

(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑) 
๘.๑ กิจกรรมเกมท่ี ๑ เก้ำอี้ดนตร ีประกอบด้วย 
๑. นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  หัวหน้า 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  รองหัวหน้า 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒) 
๘.๒ กิจกรรมเกมที่ ๒ วิง่เปรี้ยววงล้อ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  รองหัวหน้า 



(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓) 
๘.๓ กิจกรรมเกมที่ ๓ สำริกำป้อนเหยื่อ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับชั้น 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกจิกรรมเกม ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) ประกอบด้วย 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔) 
๙.๑ กิจกรรมเกมที่ ๔ วงิเปรี้ยวซุปเปอร์แมน ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   รองหัวหน้า 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕) 
๙.๒ กิจกรรมเกมที่ ๕ กนิวิบำก ประกอบด้วย 
๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   หัวหน้า 

  ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   รองหัวหน้า 
(ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖) 
๙.๓ กิจกรรมเกมที่ ๖ แข่งกินขนมบนหน้ำ ประกอบด้วย 
๒. นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองหัวหน้า 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ที่ได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับชั้น 
 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของรำงวัล ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นางสมพิศ  สินเปรม ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๑๐.๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๑๐.๙ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ รับสิ่งของจากผู้ที่มาบริจาค แล้วน ามาจัดเป็นของรางวัลและของขวัญมอบให้นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมทั้งจดรายชื่อให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร เพื่อประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และจัดสรรทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการเก็บรวบรวมเงินที่ได้รับจากการบริจาคและรายงานต่อผู้อ านวยการต่อไป 



๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ และกำรแสดงพิธีเปิด ประกอบด้วย 
๑๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๒.๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวอัยย ์ แกว้อาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ส าหรับใช้ประกอบการเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งฝึกซ้อมและจัดชุดการแสดงของนักเรียน ส าหรับการแสดงพิธีเปิด จ านวน ๑ ชุด 

 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดท ำป้ำย ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
๑๓.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการออกแบบ จัดท าป้ายให้มีความเหมาะสม สวยงาม และสั่งจัดท า 
 
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธกีร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔.๓ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมเครื่อง
ขยายเสียง 

 
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๕.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๕.๔ นางปิยภร  โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอน 
 
๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

  ๑๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๑๖.๒ นางปิยภร  โพธิ์งาม ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๑๖.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจา้ง สพฐ.สป.๑  กรรมการ 
  ๑๖.๔ นางสาวจฬุารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
 
 
 



ทั้งนี้ใหค้ณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ อย่างมี
ประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีต่อทางราชการ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ หากมีปัญหา อุปสรรค        
ให้ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                         สั่ง ณ วันที่  ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงชื่อ  
                      (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ก ำหนดกำร 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำต ิประจ ำปี ๒๕๖๒   

วันศุกร์ท่ี ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ 
ณ ลำนเอนกประสงคโ์รงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น.  - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น.  - นางปิยภร โพธิ์งาม ตัวแทนผู้จัดงาน (กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี)  
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น.  - นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานในพิธี  (กล่าวเปิดงาน)                            
๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น.  - ชมการแสดงเปิดงานของนักเรียน “ฟ้อนมาลัย” ประกอบวงดนตรีไทย 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๔๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ – ๑/๒ 
๐๙.๕๕ – ๑๐.๐๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๒๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๑๑.๑๐ – ๑๑.๑๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๑.๑๕ – ๑๑.๒๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๑๑.๒๕ – ๑๑.๓๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๑๑.๓๕ – ๑๑.๔๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๑.๔๐ – ๑๑.๕๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๑๑.๕๐ – ๑๑.๕๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรยีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 
๑๑.๕๕ – ๑๒.๐๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  - พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  - กิจกรรมเกมและนันทนาการ และมอบของรางวัลแก่นักเรียน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  - กิจกรรมจับฉลากรางวลั และมอบของรางวัลแก่นักเรียน 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบางจาก กล่าวปิดงาน และมอบของรางวัลใหญ่แก่นักเรียน  

 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกายของคณะครู : สวมเสื้อสีเหลือง พิมพ์ลายตวัใหม่ ผู้หญิงใส่กางเกงได้ 
     - การแต่งกายของนักเรียน : สวมเสื้อผ้าตามความเหมาะสม สวมรองเท้าผา้ใบ 


