
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห�งชาติ ประจําป,การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

เนื่องด	วย วันท่ี ๒๙ กรกฎาคมของทุกป� เป�นวันภาษาไทยแห!งชาติ ทางโรงเรียนบ	านบางจาก ได	กําหนด    
จัดกิจกรรมสัปดาห*วันภาษาไทยแห!งชาติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือเป�นการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ      
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห!วงใยในการใช	
ภาษาไทยและเป�นการปลูกจิตสํานึกคนไทยให	เห็นความสําคัญและคุณค!าของภาษาไทย รวมถึงการทํานุบํารุงและ
อนุรักษ*ภาษาไทย ซ่ึงเป�นเอกลักษณ*และวัฒนธรรมของชาติไทย กลุ!มสาระการเรียนรู	ภาษาไทยจึงได	จัดกิจกรรม     
สัปดาห*วันภาษาไทยแห!งชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการใช	ภาษาไทย ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเพ่ือยก
มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับให	สัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึนจึงได	จัดกิจกรรมฝBกทักษะ
กระบวนการเรียนรู	ผ!านรูปแบบการเรียนรู	ต!างๆ ตามศักยภาพของนักเรียน โดยกําหนดจัดกิจกรรมช!วงระหว!างวันท่ี 
๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน*  

เพ่ือให	การดําเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแห!งชาติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ เป�นไปด	วยความเรียบร	อย บรรลุ
ตามวัตถุประสงค* อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห!งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข	าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต!งต้ังให	ข	าราชการครูปฏิบัติหน	าท่ีดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด	วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร*  ผู	อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ* ภู!กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจุฬารัตน* เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายรุจน* เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช!วย    กรรมการและผู	ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ประสานงานและดําเนินงานร!วมกับคณะกรรมการฝQายต!างๆ เพ่ือให	กิจกรรมวันภาษาไทย
แห!งชาติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ ดําเนินไปด	วยความเรียบร	อย โดยต	องคํานึงถึงความปลอดภัยและปRองกันการ
แพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย!างเคร!งครัด 

 
 

 



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด	วย 
  ๒.๑ นายรุจน* เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจุฬารัตน* เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๒.๕ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน* ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวศศิธร จันทร*ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ปRอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย*  แก	วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวปาจารีย*  เศษโถ ครูผู	ช!วย    กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย* ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร*แดง ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ* จิระอรุณพัฒน* พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช!วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานและดําเนินงานร!วมกับคณะกรรมการฝQายต!างๆ เพ่ือให	กิจกรรมวันภาษาไทย
แห!งชาติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ ดําเนินไปด	วยความเรียบร	อย โดยต	องคํานึงถึงความปลอดภัยและปRองกันการ
แพร!ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย!างเคร!งครัด  

 

๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด       
๓.๑ คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด (ช้ันอนุบาลป,ท่ี ๑ – ๓) ประกอบด	วย      

จํานวน ๑ กิจกรรม คือ 
� กิจกรรมท่ี ๑ การประกวดแต�งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย  

๑. นางสาวศศิธร จันทร*ชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ* จิระอรุณพัฒน* พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๔. นางจันทรกร วรทรัพย*  ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 



๓.๒ คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด (เด็กพิเศษ) ประกอบด	วย       
จํานวน ๑ กิจกรรม คือ 

� กิจกรรมท่ี ๑ การแปลภาพเป;นคํา  
๑. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจริยา จันทร*แดง ครูอัตราจ	าง   กรรมการ 
๓.๓ คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๑ – ๓) ประกอบด	วย 

จํานวน ๓ กิจกรรม คือ 
� กิจกรรมท่ี ๑ การท�องอาขยาน  (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๑ – ๓) 
� กิจกรรมท่ี ๒ การคัดลายมือ   (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๑ – ๓) 
� กิจกรรมท่ี ๓ การวาดภาพระบายสี  (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๑ – ๓) 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอัยย*  แก	วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช!วย    กรรมการ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๔ คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๔ – ๖) ประกอบด	วย 

จํานวน ๔ กิจกรรม คือ 
� กิจกรรมท่ี ๑ การท�องอาขยาน  (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๔ – ๖)   
� กิจกรรมท่ี ๒ การคัดลายมือ   (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๔ – ๖) 
� กิจกรรมท่ี ๓ การวาดภาพระบายสี  (ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๔ – ๖) 
� กิจกรรมท่ี ๔ การเขียนเรียงความ  (ทําเพ่ิมเฉพาะ ช้ันประถมศึกษาป,ท่ี ๕ – ๖)  

๑. นายรุจน* เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน* ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นางสาวปาจารีย*  เศษโถ ครูผู	ช!วย    กรรมการ 

มีหน�าท่ี ๑. ดําเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห!งชาติ ประจําป�การศึกษา ๒๕๖๔ ตามท่ีได	รับ
มอบหมาย ในรูปแบบออนไลน* 

   ๒. ให	คณะกรรมการจัดกิจกรรมและตัดสินผลการประกวด และนําผลงานท่ีชนะการประกวดใน
แต!ละกิจกรรมต!างๆ โดยแยกออกเป�นกิจกรรมละ ๓ ลําดับ คือ ลําดับท่ี ๑ - ลําดับท่ี ๓ ส!งกลับมายังหัวหน	าผู	รับผิดชอบ
กิจกรรม ภายในวันศุกร*ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ทางกลุ!มไลน* “งานวิชาการ บจ.”  



     ๓. การดําเนินกิจกรรมต	องคํานึงถึงความปลอดภัยและปRองกันการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย!างเคร!งครัด 

 

๔. คณะกรรมการฝ@ายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบด	วย 
  ๔.๑ นายรุจน* เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางจุฬารัตน* เฟMNองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวณหทัย ปRอมชูแก	ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

  ๔.๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช!วย              กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานต!อผู	อํานวยการ

โรงเรียน  
 

ให	ผู	ท่ีได	รับแต!งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน	าท่ีอย!างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให	บังเกิดผลดี และประโยชน*
สูงสุดต!อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีป̀ญหาขัดข	องประการใดให	แจ	งคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือหา
แนวทางแก	ป`ญหาให	สําเร็จลุล!วงต!อไป พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข	าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป�นต	นไป  

 

                                                  สั่ง ณ วันท่ี  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                   ลงชื่อ  

                             (นายตร ีศตสังวัตสร*) 
                                                  ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห�งชาติ ประจําป,การศึกษา ๒๕๖๔ 

ระหว�างวันท่ี ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๔๐ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร* ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ* ภู!กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๓ นายรุจน* เล!าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน* เฟMNองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน* ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร*ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ปRอมชูแก	ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย* แก	วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช!วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย* เศษโถ ครูผู	ช!วย  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร*แดง ครูอัตราจ	าง   
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย* ครูอัตราจ	าง   
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางสาววราพัณณ* จิระอรุณพัฒน* พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


