
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๒๘ / ๒๕๖๓  

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 
ออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

 

   อาศัยอ านาจบังคับบัญชาและอ านาจหน้าที่ตามความในมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อ านาจตามมาตรา๒๗แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๕๔๕ ลง วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น 
ดังนั้น โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ด าเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์      

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและ     
แนวด าเนินการที่ก าหนด โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบางจาก ออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล   
ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑      กรรมการ 
๑.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๑.๗ นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่    
๑. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อยและเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
๒. วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงานในการออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 

ทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน  
๒.๑ คณะกรรมกำรออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV) 

ระดับชั้นอนุบำลปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง     ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย      ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๓. นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑     ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
๔. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๒.๒ คณะกรรมกำรออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 

 ๓. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒   
๔. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
๗. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
๘. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
๒.๓ คณะกรรมกำรออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (DLTV) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 
๑. นายรุจน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย      ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๕. นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 

  ๖. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๗. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๘. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้ำที่    
     ๑. วางแผนปฏิบัติงานในการออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ทางไกล   
ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
       

 



๒. ออกพบปะและเยี่ยมบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นักเรียนในประจ าชั้น ให้ค าแนะน าผู้ปกครองและนักเรียนในด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่
ให้เข้าใจ พร้อมเตรียมใบงานให้กับนักเรียน และนัดส่งมอบใบงานกลับมาตรวจความก้าวหน้าของนักเรียน อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
    ๓. ปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยสวมแมสตลอดการสนทนา มีเจลติด
ตัว และ รักษาระยะห่างในการสนทนา 
    ๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาทราบ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
    ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มก าลังเต็ม
ความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  
                                            สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 

              ลงชื่อ 
                    (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 
ออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ 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 ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 
 



 
 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 

ออกพบปะและเยี่ยมบ้ำนนักเรียน ในกำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๒๘ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ 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 นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๑๙ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


