
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๙ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เนื่องดวย วันท่ี ๒๙ กรกฎาคมของทุกป เปนวันภาษาไทยแหงชาติ ทางโรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนด    

จัดกิจกรรมสัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเปนการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ      

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงหวงใยในการใช

ภาษาไทยและเปนการปลูกจิตสำนึกคนไทยใหเห็นความสำคัญและคุณคาของภาษาไทย รวมถึงการทำนุบำรุงและ

อนุรักษภาษาไทย ซึ่งเปนเอกลักษณและวัฒนธรรมของชาติไทย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยจึงไดจัดกิจกรรม     

สัปดาหวันภาษาไทยแหงชาติ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชภาษาไทย ท้ังในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังเพื่อยก

มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งข้ึนจึงไดจัดกิจกรรมฝกทักษะ

กระบวนการเรียนรูผานรูปแบบการเรียนรูตางๆ ตามศักยภาพของนักเรียน โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันท่ี ๒๕ - 

๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุ

ตามวัตถุประสงค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแตงต้ังใหขาราชการครูปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

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 นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยตองคำนึงถึงความปลอดภัยและปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อยางเครงครัด 

 

 

 

 



๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

  ๒.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  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 จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๙ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหกิจกรรมวันภาษาไทย

แหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย โดยตองคำนึงถึงความปลอดภัยและปองกันการ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อยางเครงครัด  
 

๓. คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู       

๓.๑ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู  (ช้ันอนุบาล ๑ – ๓ และเด็กพิเศษ) ประกอบดวย      

 ช่ือฐาน “สนุกสนานอักษรไทย”  

๑. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔. นางจันทรกร วรทรัพย  พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

 



๓.๒ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “ประสมคำหรรษา”  

๑. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
 

๓.๓ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “มัศยาหลงเหยื่อ”  

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครชูำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
 

๓.๔ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “บิงโก มาตราตัวสะกด”  

๑. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 

๓.๕ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “ปาลูกดอกจะบอกคำ”  

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 

๓.๖ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “แดนเซอรหาใหเจอคำใบ”  

๑. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 

๓.๗ คณะกรรมการจัดกิจกรรมฐานเรียนรู (ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖) ประกอบดวย  

 ช่ือฐาน “ปริศนาสุภาษิต”  

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  

     
 

 

 

 
 



๔. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๔.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม ใหครบถวน  
 

๕. คณะกรรมการประชาสัมพันธ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

  ๕.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ประชาสัมพันธ และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง สำหรับการดำเนินกิจกรรมตางๆ  
 

๖. คณะกรรมการฝายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๖.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๖.๔ 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  ๒๒  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
                   ลงช่ือ  
                             (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                                  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

ไม่พบส่วนของรูปที่มี ID ความสัมพันธ์ rId7 ในไฟล์นี้



ไม่พบส่วนของรูปที่มี ID ความสัมพันธ์ rId7 ในไฟล์นี้

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๙ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม 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 นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 

 


