
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๖๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห' (Asean) ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

เนื่องด	วย โรงเรียนบ	านบางจาก จะได	จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาวิชาการประสานการเรียนรู	มุ งสู อาเซียน    
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนบ	านบางจากและคณะดําเนินการ           
จัดกิจกรรม ประกอบด	วย การจัดการแสดงของนักเรียน การจัดการเรียนรู	แบบบูรณาการสู การเรียนรู	อาเซียน ท้ังหมด 
๓ ฐาน ซ่ึงแบ งออกช วงชั้นละ ๓ ฐาน โดยมีวัตถุประสงค8เพ่ือให	นักเรียนมีความตระหนักเก่ียวกับการเข	าสู ประชาคม
อาเซียน  

 ดังนั้น เพ่ือให	การดําเนินงานเป9นไปด	วยความเรียบร	อยและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค8 จึงอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข	าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แต งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรม
สัปดาห8 (Asean) ประจําปJการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด	วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร8  ผู	อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน8 เล าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน8 เฟNOองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๗ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ม ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   กํากับ ติดตาม ให	คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมให	เป9นไปด	วย
ความเรียบร	อย 

 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด	วย 
๒.๑ นายรุจน8 เล าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน8 เฟNOองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางปRยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค8 ครู คศ.๑   กรรมการ 

 



 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร8ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัยย8  แก	วอาชา ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวปาจารีย8  เศษโถ ครูผู	ช วย    กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาววราพัณณ8 จิระอรุณพัฒน8 ครูอัตราจ	าง  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวจริยา จันทร8แดง ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผู	ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานและดําเนินงานร วมกับคณะกรรมการฝWายต างๆ เพ่ือให	กิจกรรมสัปดาห8 (Asean) 
ประจําปJการศึกษา ๒๕๖๓ ดําเนินไปด	วยความเรียบร	อย สรุปข	อมูลท้ังหมดส งผู	อํานวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมการตัดสินการประกวดทักษะทางวิชาการ ประกอบด	วย 
๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ (ช้ันอนุบาลป/ท่ี ๑ – ๓) ประกอบด	วย 
๑. นางสาวศศิธร จันทร8ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ8 จิระอรุณพัฒน8 ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๔. นางจันทรกร วรทรัพย8  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ (เด็กพิเศษ) ประกอบด	วย 
๑. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจริยา จันทร8แดง ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๑) ประกอบด	วย 
๑. นางสาวอัยย8  แก	วอาชา ครูผู	ช วย    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  กรรมการ 
 
 
 



๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันตอบคําถาม (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๒ – ๓) ประกอบด	วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๕ คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันตอบคําถาม (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๔ – ๕) ประกอบด	วย 
๑. นายรุจน8 เล าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๔. นางสาวพวงพยอม บัลลังค8 ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ คณะกรรมการตัดสินการแข�งขันตอบคําถาม (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๖) ประกอบด	วย 
๑. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช วย    กรรมการ 

 

๔. คณะกรรมการประจําฐานการเรียนรู� ประกอบด	วย 
๔.๑ คณะกรรมการประจําฐานการเรียนรู� (ช้ันอนุบาลป/ท่ี ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ)  
� ช่ือฐานกิจกรรม “ตกปลาหรรษา” 
๑. นางสาวศศิธร จันทร8ชนะ ครู คศ.๑   หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช วย    ครูประจําฐาน 
๓. นางสาววราพัณณ8 จิระอรุณพัฒน8 ครูอัตราจ	าง   ครูประจําฐาน 
๔. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ครูประจําฐาน 
๔.๒ คณะกรรมการประจําฐานการเรียนรู� (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๑ – ๓ )  
� ฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “ดอกไม�อาเซียน” 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  ครูประจําฐาน 
� ฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “Bingo ธงชาติอาเซียน” 
๑. นางสาวปาจารีย8  เศษโถ ครูผู	ช วย    หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   ครูประจําฐาน 
� ฐานท่ี ๓ ช่ือฐานกิจกรรม “สร�างสรรค)แผ,นพับความรู�อาเซียน” 
๑. นางสาวอัยย8  แก	วอาชา ครูผู	ช วย    หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   ครูประจําฐาน 
๔.๓ คณะกรรมการประจําฐานการเรียนรู� (ช้ันประถมศึกษาป/ท่ี ๔ – ๖ )  
� ฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “ดอกไม�อาเซียน” 
๑. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู	ช วย    หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางปRยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ครูประจําฐาน 
 



� ฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “Bingo ธงชาติอาเซียน” 
๑. นางสาวปาจารีย8  เศษโถ ครูผู	ช วย    หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางจุฬารัตน8 เฟNOองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ  ครูประจําฐาน 
� ฐานท่ี ๓ ช่ือฐานกิจกรรม “สร�างสรรค)แผ,นพับความรู�อาเซียน” 
๑. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช วย    หัวหน	าครูประจําฐาน 
๒. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   ครูประจําฐาน 

 

๕. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด	วย 
๕.๑ นายรุจน8 เล าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางจุฬารัตน8 เฟNOองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๕.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๕.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๕.๕ นางปRยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๕.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค8 ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๙ นางสาวศศิธร จันทร8ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวอัยย8  แก	วอาชา ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๕.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวปาจารีย8  เศษโถ ครูผู	ช วย    กรรมการ 

๕.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๕.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๕.๑๗ นางสาววราพัณณ8 จิระอรุณพัฒน8 ครูอัตราจ	าง  กรรมการ 
๕.๑๘ นางสาวจริยา จันทร8แดง ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๕.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๒๒ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๒๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผู	ช วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดสถานท่ีบริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค8 ให	เหมาะสมกับกิจกรรม 
 
 
 
 
 



๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ' พิธีการ และเครื่องเสียง ประกอบด	วย 
๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๖.๓ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  เป9นพิธีกร ประชาสัมพันธ8กิจกรรม เตรียมเอกสารกล าวเปRดของผู	อํานวยการโรงเรียน          
และคํากล าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 

๗. คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบด	วย 
  ๗.๑ นางปRยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ  

๗.๒ นางสาวอัยย8  แก	วอาชา ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๗.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู	ช วย    กรรมการ 
๗.๔ นางสาวปาจารีย8  เศษโถ ครูผู	ช วย    กรรมการ 

         ๗.๕ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี บันทึกภาพการดําเนินงานการจัดกิจกรรม 

 

๘. คณะกรรมการฝEายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบด	วย 
  ๘.๑ นายรุจน8 เล าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานต อผู	อํานวยการ
โรงเรียน  

 

ให	ผู	ท่ีได	รับแต งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน	าท่ีอย างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให	บังเกิดผลดี และประโยชน8
สูงสุดต อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปZญหาขัดข	องประการใดให	แจ	งคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือหา
แนวทางแก	ปZญหาให	สําเร็จลุล วงต อไป พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข	าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต บัดนี้เป9นต	นไป  

 

                                                    สั่ง ณ วันท่ี  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
                     ลงชื่อ  

                             (นายตร ีศตสังวัตสร8) 
                                                  ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห' (Asean) ประจําป/การศึกษา ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ลานอเนกประสงค'โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๖๔ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร8 ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๒ นายรุจน8 เล าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน8 เฟNOองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๖ นางปRยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวพวงพยอม บัลลังค8 ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร8ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ปQอมชูแก	ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย8 แก	วอาชา ครูผู	ช วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู	ช วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู	ช วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย8   เศษโถ ครูผู	ช วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ	าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ8 จิระอรุณพัฒน8 ครูอัตราจ	าง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร8แดง ครูอัตราจ	าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย8 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


