
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

เนื่องด้วย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี ทางโรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือวันที่ร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 
อดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรง
แสดงความห่วงใยและพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงได้จัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตส านึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่า        
ของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันท านุบ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติ
วัฒนธรรมอันล้ าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งใน        
วงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น
จึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามศักยภาพของนักเรียน โดยก าหนด   
จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้าน
บางจาก 

เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
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 นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวนิดติญา บญุพา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 
 

 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 

๓. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด ประกอบดว้ย 
๓.๑ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันอนุบำลปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
 
 
 



๓.๒ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด้วย 
๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๓ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดระบำยสภีำพ (ช้ันประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓) ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมกำรตัดสนิกำรประกวดคัดลำยมอื (ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖) ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการตัดสินการประกวด ตามที่ได้รับมอบหมาย และน าผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละ
ประเภทต่างๆ ส่งกลับมายังหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เพื่อท าการน าไปจัดนิทรรศการต่อไป 

 

๔. คณะกรรมกำรประจ ำฐำนกำรเรียนรู ้ประกอบด้วย 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ 
๔.๑ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ “ฐำนช้อนไข่ได้ควำมรู”้  

  ๑. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๒ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อ “ฐำนแปลงภำพเป็นอักษร” 

  ๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๓ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อ “ฐำนสระอยู่ไหน”  

  ๑. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 
๔.๔ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ “ฐำนสอยดำวสำวควำมรู”้  

  ๑. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 

๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 



๔.๕ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๒ ชื่อ “ฐำนแย่หำง หำค ำ” 
  ๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๖ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๓ ชื่อ “ฐำนตกเพื่อรู้ ควำมรู้อยู่ใน กุ้ง หอย ปู ปลำ”  

  ๑. นายรจุน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 

๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู ผู้ชว่ย   กรรมการ 
๔.๗ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๔ ชื่อ “ฐำนสีสันวรรณคดี เก้ำอี้นี้มีตัวละคร”  

  ๑. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๔.๘ ฐำนกำรเรียนรู้ที่ ๑ ชื่อ “ฐำนตีให้ถูกค ำ น ำไปใส่ให้ถูกที”่  

  ๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

มีหน้ำที่  มีหน้าที่เป็นครูประจ าฐานการเรียนรู้ คอยให้ความรู้ และดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยดแูลควำมสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  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 ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๕.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๕.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๕.๑๘ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ดูแลนักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
 

๖. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๖.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  ๖.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๖.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๖.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๖.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๖.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๖.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๒๑ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๖.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานที่บริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค์ ให้เหมาะสมกับกิจกรรม 
๗. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 

๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  



๘. คณะกรรมกำรจัดหำรำงวัล ประกอบดว้ย 
๘.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

         ๘.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๘.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๕ นางสาวนิดติญา บญุพา ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดหาของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ  
 

๙. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 
๙.๑ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๙.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๙.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๙.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
         ๙.๕ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินงานการจดักิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กจิกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 
         ๑๐.๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๑๐.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๑๐.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

                                                  สั่ง ณ วันที่  ๒๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                   ลงชื่อ  

                             (นายตร ีศตสังวัตสร์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 



ก ำหนดกำรกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำต ิประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 

(ช่วงเช้ำ) 
๐๙.๓๐ – ๐๙.๒๐ น.   - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ รวมตัวพร้อมกัน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายรุจน์ เล่าฮะ เปิดการจัดกิจกรรม 

 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   - กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้  
             อนุบาลปีที่ ๑ – ๓ 
 (ช่วงบ่ำย) 
๑๒.๓๐ – ๑๒.๔๐ น.   - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ รวมตัวพร้อมกัน 
๑๒.๔๐ – ๑๒.๕๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายรุจน์ เล่าฮะ 
       กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี 

 ๑๒.๕๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
               กล่าวเปิดงานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้  
             ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.   - ประธานในพิธี โดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

                               ให้เกียรติมอบของรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด  
 
 
หมำยเหต ุ       ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๓๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๗ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร์ 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 นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย ์  เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


