
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๘๙ / ๒๕๖๒ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “Christmas Day”  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

  ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านบางจาก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จะจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางการใช้ภาษาโดยการ
แสดงออกในกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้วัฒนธรรม และมีจิตคติท่ีดีต่อเจ้าของภาษา และเพื่อให้นักเรียนได้ฉลองและ
ทราบประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส ได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆ ในวันคริสต์มาส ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดกิจกรรม “Christmas Day” ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ จึงอ าศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม
“Christmas Day” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้  

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

  ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   อ านวยการ ก ากับดูแล และสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 
๒.๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๑ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ี และเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรม “Christmas Day” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๓. คณะกรรมกำรจัดบอร์ด ประกอบด้วย 

๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๓.๔ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดบอร์ดบริเวณลานอเนกประสงค์ เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและประกาศผลรางวัล 
 



๔. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรระบำยสีภำพ ประกอบด้วย 
๔.๑ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๒ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   ประธานกรรมการ 
๒. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๓ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๔ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒) ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๕ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดระบำยสีภำพ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๖ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรคัดลำยมือ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔) ประกอบด้วย 
๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๗ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรคัดลำยมือ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕) ประกอบด้วย 

  ๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๘ คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดกำรคัดลำยมือ (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการตัดสินการประกวด ตามท่ีได้รับมอบหมาย และน าผลงานท่ีชนะการประกวดในแต่ละ
ประเภทต่างๆ ส่งกลับมายังหัวหน้ากรรมการจัดกิจกรรม เพื่อท าการน าไปจัดบอร์ดต่อไป 

 
 
 
 
 



๗. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนเรียนรู้  
 ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓) 

๗.๑ ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ My Santa Claus : หมวกซำนต้ำหรรษำ ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖)  
๗.๒ ชื่อฐำนกำรเรียนรู้ Listening & Drawing : วำดภำพจำกกำรฟัง ประกอบด้วย 
๑. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๘. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามฐานท่ีได้รับมอบหมาย โดยใช้เวลาในการเข้าฐาน ๓๐ นาที  
 
๘. คณะกรรมกำรจัดกำรแสดง ประกอบด้วย 

๘.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๔ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๘.๖ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน ส าหรับแสดงเปิดงานกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 



๙. คณะกรรมกำรจัดของรำงวัล ประกอบด้วย 
๙.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 

  ๙.๕ นางปิยภร  โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๙.๖ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ด าเนินการจัดหาของรางวัล ส าหรับผู้ชนะการประกวด และรางวัลในการเล่นเกมต่างๆ 
 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท ำค ำกล่ำวรำยงำนและค ำกล่ำวเปิดงำน ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๐.๔ นางปิยภร  โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดหา จัดท าค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดงานกิจกรรม “Christmas Day” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
๑๑. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๑๑.๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๑.๔ นางปิยภร  โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับขั้นตอนการประกอบการจัดกิจกรรม “Christmas Day” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง 

 
๑๒. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๒.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๒.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ 
 
 
 



๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๑๓.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๑๓.๓ นางปิยภร  โพธิ์งาม ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                                ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำร 
กิจกรรม “Christmas Day” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

วันท่ี 25 ธันวำคม 2562 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
08.50 – 09.00 น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
09.00 – 09.10 น.   - นางสาวปิยภร สาลี หัวหน้ากรรมการจัดกิจกรรม “Christmas Day” (กล่าวรายงาน) 
09.10 – 09.20 น.   - นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานในพิธี (กล่าวเปิดงาน) 
09.20 – 10.00 น.   - การแสดงของนักเรียน (เปิดงาน) จ านวน 3 ชุด คือ 

      การแสดงของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล        จ านวน 1 ชุด 
         การแสดงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  จ านวน 1 ชุด 
      การแสดงของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จ านวน 1 ชุด 
10.00 – 11.00 น.   - กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้พร้อมกันท้ัง 2 ช่วงช้ัน  (ใช้เวลาเข้าฐาน 30 นาที)    
      ช่ือฐานการเรียนรู้ My Santa Claus : หมวกซานต้าหรรษา (ป.1 – 3) 
      ช่ือฐานการเรียนรู้ Listening & Drawing : วาดภาพจากการฟัง (ป.4 – 6) 
11.00 – 11.30 น.   - ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก กล่าวปิดงาน พร้อมท้ังมอบของรางวัลแก่นักเรียน 

 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกายของคณะครู : สวมเส้ือสีแดง ให้เข้ากับดรีมงาน Christmas 
     - การแต่งกายของนักเรียน : สวมเส้ือสีแดง กางเกงวอม (กางเกงพละ) 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค ำกล่ำวเปิด ของประธำนในพิธี 
กิจกรรม “Christmas Day” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

วันท่ี 25 ธันวำคม 2562 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
.................................................................................................................................. ............ 

 

ท่านคณะกรรมการจัดกิจกรรม คณะครู และนักเรียน ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มา
เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ 

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ก่อนวันขึ้นปีใหม่สากล ประมาณ 1 สัปดาห์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 
ของทุกปี เป็นวันที่มีความส าคัญต่อคริสตชนวันหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้ามาบังเกิด 

ทุกศาสนา จะมีศาสดา และหลักธรรมค าสอน ซึ่งล้วนแต่สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ทางคริสต์
ศาสนาก็เช่นกัน จะนับถือพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์คือผู้ที่เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือคนยากจน 
ให้ความรัก ความเมตตา และเสียสละแก่ประชาชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบุตรของพระองค์ ค าสอน
ของพระองค์ จะสอนให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รักและให้อภัยซึ่งกันและกัน ปรารถนาดีต่อกัน 
แบ่งปันให้กันและกัน ท าทุกอย่างด้วยความยุติธรรม มีความชื่นชมยื่นดีต่อกัน สุดท้ายโลกนี้จะบังเกิด
สันติสุข 

ดังนั้นประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส จึงควรเป็นส่ิงที่ชักจูงให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามค า
สอนของพระองค์ นั้นคืกการเป็นผู้ให้ รักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่นเดียวกับกิจกรรมใน
วันนี้ บ่งบอกถึงความรัก ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างเต็มเปี่ยม ระหว่างคณะครู และนักเรียน 

ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียนที่ร่วมกันจัดให้มีงานในวันนี้ขึ้น 
และขอให้ทุกคนเฉลิมฉลองประเพณีคริสต์มาส อย่างมีความสุข ขอพระเจ้าโปรดประธานพร ให้ด าเนิน 
กิจกรรมต่างๆ ไปด้วยความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวทุ้กประการ 

   บัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปี
การศึกษา 2562 ณ บัดนี้ 

 



 

 
 
 
 
 

 

ค ำกล่ำวรำยงำน ต่อประธำนในพิธี 
กิจกรรม “Christmas Day” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

วันท่ี 25 ธันวำคม 2562 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
............................................................................................................................. ................ 

 

กราบเรียน ท่านประธานที่เคารพ ข้าพเจ้า นางสาวปิยภร สาลี ในนามคณะกรรมการ          

จัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก 
ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านบางจาก ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทุกวันที่ 25 ของ
เดือนธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส วันคริสต์มาสเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางศาสนาที่ส าคัญในศาสนา
คริสต์ เป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศครั้งแรก 
ควรเรียนรู้ และแบ่งปันความแตกต่างของวัฒนธรรมต่างประเทศ  

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน 
“Christmas Day” ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นบรรยากาศของวันคริสต์มาส เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
คริสต์มาส เพื่อร่วมในวันหยุดทางศาสนาที่แตกต่างกัน ประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ  

1. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนุกสนานรื่นเริง 
3. เพื่อให้นักเรียนร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระเยซูเจ้ามาบังเกิด 

       4. เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 
 

        ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู และนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ บัดนี้ ได้เวลา
อันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดการจัดกิจกรรม “Christmas Day” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม “Christmas Day” ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันพุธที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๘๙ / ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหนง่ ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม คร ูค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ คร ูค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล คร ูค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง คร ูค.ศ.๑  
๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ คร ูค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ คร ูค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  
๒๕ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell ครูต่างชาติ  

 


