
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๒ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด 

 ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เนื่องดวย โรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดใหมีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ ข้ึน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค

โรงเรียนบานบางจาก  

กิจกรรมวันสุนทรภู เปนกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมวันสำคัญ ซึ่งจัดข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ 

พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งไดจัดตอเนื่องทุกป ผูเรียนมีความสนใจและไดมี

สวนรวม กลาคิดกลาแสดงออกอยาง สรางสรรคและเปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย

ใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข กิจกรรมวันสุนทรภู จึงเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสอดคลองกับจุดหมายของ

การจัดการศึกษาดังกลาวกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมวันสุนทรภู

อยางตอเนื่องกันทุกป โดยกำหนดวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ซึ่งเปนวันคลายวันเกิดของทานสุนทรภูสากลและรณรงคกระตุน

เตือนใหนักเรียนเห็นถึงพิษภัยของส่ิงเสพติด 

เพื่อใหการดำเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค อาศัยอำนาจตาม มาตรา 

๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนดไว ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ

นั้นๆ โดยใหมีผูอำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ      

จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๖ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๗ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย  
 

 

 



๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู 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 นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๒ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย  
 

๓. คณะกรรมการตัดสินการประกวด ประกอบดวย 

๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ (ช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓) ประกอบดวย 

๑. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๔. นางจันทรกร วรทรัพย  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

 

 



๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพ (เด็กพิเศษ) ประกอบดวย 

๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการประกวดระบายสีภาพและคัดลายมือคัดลายมือ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 

๑ – ๓) ประกอบดวย 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครชูำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๔ คณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพและคัดลายมือคัดลายมือ (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖) 

ประกอบดวย 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการตัดสินการประกวด ตามท่ีไดรับมอบหมาย และนำผลงานท่ีชนะการประกวดในแตละ

ประเภทตางๆ สงกลับมายังหัวหนาผูรับผิดชอบ เพื่อทำการนำไปจัดนิทรรศการตอไป 
 
๔. คณะกรรมการฝกซอมการแสดงแตงกายเลียนแบบตัวละคร ประกอบดวย 

๔.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๔.๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  

มีหนาท่ี ฝกซอมการแสดง จัดเตรียมชุดการแสดงและอุปกรณตางๆ ควบคุม 
 

๕. คณะกรรมการฝายดูแลความสงบเรียบรอย ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๕.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๕.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๙ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๑ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๓ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๕.๑๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๕.๑๖ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๕.๑๗ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๕.๑๘ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๕.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๕.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๕.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๕.๒๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดูแลนักเรียนใหเขารวมกิจกรรมอยางเปนระเบียบเรียบรอย  

 

๖. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๖.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๖.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๖.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๖.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๖.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 



๖.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๖.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๖.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๖.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๖.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๖.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๖.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๖.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดสถานท่ีบริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค ใหเหมาะสมกับกิจกรรม 

 

๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ พิธีการ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 

๘. คณะกรรมการจัดหารางวัล ประกอบดวย 

๘.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๘.๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดหาของรางวัลใหกับนักเรียนท่ีชนะการประกวดในประเภทตางๆ  

 

๙. คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเดินรณรงคตอตานยาเสพติด ประกอบดวย 

๙.๑ คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเดินรณรงค (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ) ประกอบดวย 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙.๒ คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเดินรณรงค (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ) ประกอบดวย 

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙.๓ คณะกรรมการควบคุมนักเรียนเดินรณรงค (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ) ประกอบดวย 

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 



๑๐. คณะกรรมการฝกซอมการแสดงเปดงาน ประกอบดวย 

๑๐.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐.๔ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

มีหนาท่ี ฝกซอมการแสดง จัดเตรียมชุดการแสดงและอุปกรณตางๆ ควบคุม และดูแลการแสดง 

 

๑๑. คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม ประกอบดวย 

๑๑.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๑.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑.๔ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

         ๑๑.๕ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑                กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
๑๒. คณะกรรมการฝายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๑๒.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

         ๑๒.๒ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๒.๓ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๒.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานตอผูอำนวยการ

โรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 
 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
            ลงช่ือ  
                      (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                          ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 



 

กำหนดการการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
(ชวงเชา) 

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น.   - นักเรียนระดับช้ันอนุบาล - ประถมศึกษาปท่ี ๖ รวมตัวพรอมกัน 

๐๘.๔๐ – ๐๙.๐๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นายรุจน เลาฮะ 

       กลาวรายงาน ตอประธานในพิธ ี

        - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

                  กลาวเปดงานกิจกรรมวันสุนทรภู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   - กิจกรรมการแสดงแตงกายเลียนแบบตัวละคร 

 ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   - ชมการแสดงละครส้ัน 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   - กิจกรรม การตอบปญหาเกี่ยวกับวันสุนทรภู 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.   - ประธานในพิธี โดย นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

                               ใหเกียรติมอบของรางวัลแกนักเรียนท่ีชนะการประกวด  

 

(ชวงบาย) 

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ชมการแสดงละครส้ัน เกี่ยวกับการตอตานยาเสพติด 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.   - ชมการแสดง การเตนประกอบเพลง ตอตานยาเสพติด 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   - กิจกรรม การตอบปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ - ๖ รวมเดินรณรงคตอตานยาเสพติด 

 

 

 

หมายเหตุ       กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภูและวันตอตานยาเสพติด ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.  

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๒ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


