
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๔๘ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

เพื่อให้การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ (๑) (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับปรังปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งและมอบหมาย
งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓       
จ านวน ๔ ประเภท ๘ ชุมนุม ดังต่อไปน้ี  

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบดว้ย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ           ครูช านาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      กรรมการ 
๑.๕ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย     กรรมการและเลขานุการ 
๑.๗ นางสาวนิดติญา  บุญพา  ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
   ๑. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เพื่อให้ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
  ๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบฯ และนโยบายที่ก าหนด 

 ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน (ครทูี่ปรึกษำชุมนุม) 
 ๒.๑ กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ 

๒.๑.๑ ชุมนุมภำษำพำสนุก (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชำกำร) ประกอบดว้ย 
 ๑. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.      หัวหน้าชุมนุม 

๒. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้าชุมนุม 

๒.๑.๒ ชุมนุมวำดภำพดว้ยนิ้วมือ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ) ประกอบด้วย 
 ๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ    หัวหน้าชุมนุม  
 ๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  รองหัวหน้าชุมนุม 
๒.๑.๓ ชุมนุมวิทย์ คิดสนุก (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชำกำร) ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑           หัวหน้าชุมนุม  
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑            รองหัวหน้าชุมนุม 

๒.๑.๔ ชุมนุมดนตรี - นำฏศิลป์ไทย (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ) ประกอบด้วย 
 ๑. นายรจุน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ         หัวหน้าชุมนุม   
 ๒. นางสาวอัยย์ แกว้อาชา  ครูผู้ช่วย           หัวหน้าชุมนุม   
 

 ๒.๒ กิจกรรมชุมนุม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ 
๒.๒.๑ ชุมนุมสวย หล่อ อย่ำงพอเพียง (๐๒ : ประเภทส่งเสริมวิชำชีพ) ประกอบด้วย 

  ๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ      หัวหน้าชุมนุม    
  ๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑     รองหัวหน้าชุมนุม 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    รองหัวหน้าชุมนุม 

๒.๒.๒ ชุมนุมเด็กไทยยคุใหม่ เก่ง ICT (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนดัและสนใจ) ประกอบด้วย 
 ๑. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าชุมนุม 

   ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     รองหัวหน้าชุมนุม 
 ๓. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑     รองหัวหน้าชุมนุม 
๒.๒.๓ ชุมนุมกีฬำสำกลเล่นได้ กีฬำไทยเล่นดี (๐๓ : ประเภทส่งเสริมกฬีำและสุขภำพ) ประกอบด้วย 
 ๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     หัวหน้าชุมนุม 

๒. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย      รองหัวหน้าชุมนุม 
 ๒.๒.๔ ชุมนุมดนตรี - ลีลำนำฏศิลป์ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมควำมถนัดและสนใจ) ประกอบด้วย 

 ๑. นายรจุน์ เล่าฮะ           ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้าชุมนุม 
 ๒. นางสาวอัยย์ แกว้อาชา  ครูผู้ช่วย               รองหัวหน้าชุมนุม 
 
 
 
 
 



โดยให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแตง่ตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. กิจกรรมชุมนุม แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑.๑ (๐๑ : ประเภทส่งเสริมวิชาการ)  ๑.๒ (๐๒ : ประเภทส่งเสริมวิชาชีพ) 
๑.๓ (๐๓ : ประเภทส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ) ๑.๔ (๐๔ : ประเภทส่งเสริมความถนัดและสนใจ) 

๒. เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม ช่วยเหลือ และร่วมท ากิจกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถอย่างอิสระในการปฏิบัติกิจกรรม 

๔. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 

๕. ปฏิบัติตามระเบียบฯ/นโยบาย/แนวปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้รียนโดยเคร่งครัด 

๖. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

 
อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มก าลังเต็ม

ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงค าสั่ง  
 

        สั่ง ณ วันที ่๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ลงชื่อ 
        (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๔๘ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน ์ เฟื่องฟ ู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวปาจารีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 แผนผังรายชื่อการจดักิจกรรมชมุนมุ ช่วงชัน้ที ่1 
 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ผู้ออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิต าแหน่ง ครูช านาญการ 

ชุมนุมภำษำพำสนุก 

 
ชุมนุมวำดภำพด้วยนิ้วมือ 

 

ชุมนุมวิทย์ คิดสนุก 
 

ชุมนุมดนตรี-นำฏศิลป์ไทย 
 

1. นางสาวอริสรา หนูโงน 

2. นางสาวปาจารีย์ เศษโถ 
 

1. นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
2. นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

1. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
2. นางสาวพรพิไล ธิการ 

1. นายรุจน ์เล่าฮะ 
2. นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา 



 แผนผังรายชื่อการจดักิจกรรมชมุนมุ ช่วงชัน้ที ่  2
 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผู้ออกแบบ : นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิต าแหน่ง ครูช านาญการ 

ชุมนุมสวย หล่อ อย่ำงพอเพียง 
 

ชุมนุมเด็กไทยยุคใหม่เก่ง ICT 
 

ชุมนุมกีฬำสำกลเล่นได้ 
กีฬำไทยเล่นดี 

 
ชุมนุมดนตรี - ลีลำนำฏศิลป์ 

 

1. นางสุภาพ อาจนนลา 
2. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
3. นางสาวนิดติญา บุญพา 

1. นางจุฬารัตน ์เฟื่องฟู 
2. นางปิยภร โพธิ์งาม 

3. นางสาวประภาพร จ าเริญ 

1. นายอัมพร นันนวล 
2. นายฐานันดร โชติผล 

 

1. นายรุจน ์เล่าฮะ 
2. นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา 


