
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๐๒ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
 

 
ด้วยในวันเสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคมของทุกปี ก าหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมด้านวิชาการ 

ด้านพัฒนาการท่ีเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ในการฝึกทักษะ ความคิดริ เริ่มและกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้
ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ซึ่งมีความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น ในวันศุกร์ท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.             
ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก  

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย และประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงอ าศัยอ านาจตามความ ในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา จึงมีค าส่ังแต่งต้ังให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ี ดังน ี้  
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ                 รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ประสาน หรือ แนะน า เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน์ เล่าฮะ  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 นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๒๓ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๒.๒๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการจัดงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ ประกอบด้วย 

๓.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๓.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



 
๓.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๒๒ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๓.๒๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถานท่ีตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ส าหรับครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผู้ปกครอง ผูกผ้ารอบเวทีให้สวยงาม จัดโต๊ะ ส าหรับวางของขวัญและของรางวัล  

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ ประกอบด้วย 

๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ       ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔.๖ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๗ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔.๙ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ให้การต้อนรับ ดูแลอ านวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 
 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรแสดง ประกอบด้วย 

๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 



๕.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๒๐ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดง พร้อมท้ังจัดรายการแสดงของนักเรียน โดยประสานงานชุดการแสดงของ
นักเรียนกับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร และเครื่องเสียง  

 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำอำหำร เลี้ยงอำหำร ประกอบด้วย 
๖.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๖.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๖ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๖.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๒๐ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๑ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดเตรียมอาหารและดูแลความสะดวกในการจัดเตรียมสถานท่ี ส าหรับวางอาหารให้แก่ผู้น า
อาหารมาเล้ียงนักเรียน พร้อมท้ังจดรายช่ือแขกผู้น าอาหารมาบริจาคให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร 
และเครื่องเสียง เพื่อประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน พร้อมท้ังจัดหาเครื่องด่ืมไว้บริการแก่แขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเกม (ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ - ๓) ประกอบด้วย 
๗.๑ กิจกรรมเกม เหยียบลูกโป่ง ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓. นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ท่ีได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับช้ัน 
 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเกม ช่วงชั้นที่ ๑ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓) ประกอบด้วย 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑) 
๘.๑ กิจกรรมเกมท่ี ๑ เก้ำอี้ดนตรี ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  รองหัวหน้า 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒) 
๘.๒ กิจกรรมเกมที่ ๒ พำลูกบอลข้ำมแดน (โดยไม่ใช้มือ) ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  รองหัวหน้า 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 
 



 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓) 
๘.๓ กิจกรรมเกมที่ ๓ สำริกำป้อนเหยื่อ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ท่ีได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับช้ัน 
 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยกิจกรรมเกม ช่วงชั้นที่ ๒ (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) ประกอบด้วย 

(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔) 
๙.๑ กิจกรรมเกมที่ ๔ ว่ิงเปร้ียวซุปเปอร์แมน ประกอบด้วย 
๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน   กรรมการ 
๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้า 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕) 
๙.๒ กิจกรรมเกมที่ ๕ กินวิบำก ประกอบด้วย 
๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   หัวหน้า 

  ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   รองหัวหน้า 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖) 
๙.๓ กิจกรรมเกมที่ ๖ แข่งกินขนมบนหน้ำ ประกอบด้วย 
๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   หัวหน้า 
๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองหัวหน้า 
๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมเกม ท่ีได้รับมอบหมาย เรียงตามระดับช้ัน 
 
๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดหำของรำงวัล ประกอบด้วย 

๑๐.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑๐.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ รับส่ิงของจากผู้ท่ีมาบริจาค แล้วน ามาจัดเป็นของรางวัลและของขวัญมอบให้นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมท้ังจดรายช่ือให้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร เพื่อประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 



 
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน และจัดสรรทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 

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

มีหน้ำที่ ด าเนินการเก็บรวบรวมเงินท่ีได้รับจากการบริจาคและรายงานต่อผู้อ านวยการต่อไป 
 
๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยดุริยำงค์ และกำรแสดงพิธีเปิด ประกอบด้วย 

๑๒.๑ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๑๒.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมนักเรียน บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ส าหรับใช้ประกอบการเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมท้ังฝึกซ้อมและจัดชุดการแสดงของนักเรียน ส าหรับการแสดงพิธีเปิด 
จ านวน ๑ ชุด 

 
๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยออกแบบ และจัดท ำป้ำย ประกอบด้วย 

๑๓.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการออกแบบ จัดท าป้ายให้มีความเหมาะสม สวยงาม และส่ังจัดท า 
 
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ พิธีกร และเคร่ืองเสียง ประกอบด้วย 

๑๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ประชาสัมพันธ์ เป็นพิธีกร จัดล าดับข้ันตอนการประกอบการจัดกิจกรรม และจัดเตรียมเครื่อง
ขยายเสียง 

 
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๑๕.๑ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 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   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอน 
 



 
๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลโครงกำร / กิจกรรม ประกอบด้วย 

  ๑๖.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
  ๑๖.๒ นางปิยภร  โพธิ์งาม ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๑๖.๓ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน     
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                                 ส่ัง ณ วันท่ี ๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓   
 

              ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำร 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒   

วันศุกร์ท่ี ๑๐ มกรำคม ๒๕๖๓ 
ณ ลำนเอนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น.  - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวพร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางจาก 
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น.  - นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู ตัวแทนผู้จัดงาน (กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี)  
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น.  - นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก ประธานในพิธี  (กล่าวเปิดงาน)                            
๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๐ น.  - ชมการแสดงเปิดงานของนักเรียน “ร าบายศรีสู่ขวัญ”  

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑  
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 
๐๙.๔๐ – ๐๙.๔๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๐๙.๔๕ – ๐๙.๕๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ – ๑/๒ 
๐๙.๕๕ – ๑๐.๐๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๑ 
๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒ 
๑๐.๒๐ – ๑๐.๒๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๒๕ – ๑๐.๓๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ 
๑๐.๓๕ – ๑๐.๔๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ 
๑๐.๔๕ – ๑๐.๕๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๑ 
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔/๒ 
๑๑.๑๐ – ๑๑.๑๕ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๑.๑๕ – ๑๑.๒๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ 
๑๑.๒๕ – ๑๑.๓๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ 
๑๑.๓๕ – ๑๑.๔๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
๑๑.๔๐ – ๑๑.๕๐ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๑ 
๑๑.๕๐ – ๑๑.๕๕ น.  - ชมการแสดงของนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖/๒ 
๑๑.๕๕ – ๑๒.๐๐ น.  - การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 



 
 
 
๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวันตามซุ้มต่างๆ ตามอัธยาศัย 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  - กิจกรรมเกมและนันทนาการ และมอบของรางวัลแก่นักเรียน 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  - กิจกรรมจับฉลากรางวัล และมอบของรางวัลแก่นักเรียน 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก กล่าวปิดงาน และมอบของรางวัลใหญ่แก่นักเรียน  

 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลำยมือช่ือรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

วันที่ ๑๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๐๒ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

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 นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   
๒๑ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๕ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓  

๒๖ นายวรินทร มหาบุญญากร นักศึกษาฝึกสอน  



ค ำกล่ำวรำยงำน 
โดย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ 

ในพิธีเปิด “กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
วันศุกร์ท่ี 10 มกรำคม 2563 

ณ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

*********************** 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 

ข้าพเจ้านางจุฬารัตน์ เฟื่องฟ ูผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอขอบพระคุณท่านเป็น
อย่างสูง ที่ท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับ
ความส าคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 
โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะเป็นก าลังหลักที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการ
กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมท า
กิจกรรม และท าความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ที่มีความเอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน 
โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวส่ือกลาง จึงได้จัดท ากิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรม
การแสดงของเด็กๆ การตอบค าถาม การเล่นเกมส์ต่างๆ เป็นต้น 

บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนเชิญ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียน
บ้านบางจาก ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ต่อไป 

 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำกล่ำวเปดิ 
โดย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ในพิธีเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
วันศุกร์ท่ี 10 มกรำคม 2563 

ณ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

*********************** 
เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะครูโรงเรียนบ้านบางจาก และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

 

เนื่องจากรัฐบาลได้ก าหนดให้วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เป็นวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านบาง
จาก จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ด้านการศึกษาเนื่องใน
โอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจ าปีการศึกษา 2562 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสารของ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ าปีพุทธศักราช 2563 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศใน
อนาคต จึงต้องได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในทุกมิติตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในด้านทักษะความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้    องค์ความรู้ที่
ส าคัญต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน
เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีคุณภาพและมีคุณธรรม มีหลักคิดที่ถูกต้อง รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีคุณค่าและความสุข 

วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบค าขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสำมัคคี รู้หน้ำท่ีพลเมืองไทย”    
เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในฐานะพลเมืองของชาติที่จะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต โดยจะต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์   
รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ กล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีทัศนคติ    
เชิงบวก ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้ความส าคัญแก่การสร้างคุณค่าในตัวเอง 
ด้วยการแสวงหาความรู้ เพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง
ของโลกยุคใหม่ รวมทั้งร่วมกันสร้างสังคมแห่งความรักความสามัคคี โดยการน้อมน าแนวทางการอุทิศตน
เป็นผู้ให้ และเสียสละเพื่อส่วนรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นการท าหน้าที่พลเมืองที่ดีของชาติที่จะเสริมให้สังคมและประเทศชาติมีความ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป 

 
 



 
 
ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ผมขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายัง

เด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคง เพื่อเป็นพลังส าคัญ     
ในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 

ในโอกาสนี้ ผมขอเปิดการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจ าปีการศึกษา 2562 ขอให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 

 

********************** 
 
 
 
 
 
 
 


