
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเฝ้ำระวังและป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
เช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศให้สถานศึกษาเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎคม ๒๕๖๓ โดยให้
สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  

โรงเรียนบ้านบางจาก ได้จัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส   
โคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านบางจาก มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนบ้านบางจาก จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 
ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
๑.๑ นางร าไพ  บรรเริงศรี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายวศิิษฐ ์  เป่ียมสวัสดิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑.๓ นายรุ่งศักดิ ์  สุนทรกิต ิ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑.๔ นายพละ  เป่ียมสวัสดิ์          ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑.๕ นางวิไล  ศรีวรลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ  

  ๑.๖ นางรัตนา  อ าพันทอง ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ    
๑.๗ นายอัฏฐวัฒน์  บรรเริงศร ี ผู้ทรงคุณวุฒ ิ       กรรมการ 
๑.๘ นายกมล  สาจิ๋ว   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๑.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ผู้แทนครู    กรรมการ   
๑.๑๐ นางปณิญา  พัฒนโก ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
๑.๑๑ นายไชยา  กันเดช  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๑.๑๒ นายธนนันท์  แย้มพราย ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถ่ิน   กรรมการ 
๑.๑๓ พระใบฎีกาไพโรจน์ วิโรจ ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
๑.๑๔ พระประมวล  ธมฺมาสโย ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ 
๑.๑๕ นายตร ีศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 



มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาและก ากับติดตามการด าเนินงานจัดท าแผนเฝ้าระวังและป้องกันในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียน  
บ้านบางจาก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 

๒.๑ นายรุจน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธกิาร ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แกว้อาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๒ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
  ๒.๑๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย        กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง      กรรมการ   
๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. วางแผนในการด าเนินงานและประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ 

๒. ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 

๓. ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 



๓. คณะกรรมกำรจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน ประกอบด้วย 
๓.๑ นายรุจน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๘ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๙ นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหาร ครู นักเรียน พร้อมถึงข้อมูลทรัพยากร

ด้านต่างๆ ที่เกี่ยววข้อง 

๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำแผนเฝ้ำระวังและป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(COVID-๑๙) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓    

 ๔.๑ มำตรกำรเฝ้ำระวงัและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
๔.๑.๑ ควำมปลอดภยัในกำรเดินทำงของนักเรยีน ประกอบด้วย 

๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 

   ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๖. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   ๗. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

๘. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๒ กำรคัดกรองก่อนเข้ำสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

๑. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 

   ๗. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 



๔.๑.๓ กำรปฏิบัติตนขณะอยู่ในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 

  ๔. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง  กรรมการ   
   ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๔ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๔. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 

   ๕. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๑๑. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๑๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๓. นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๑๔. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๕ กำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๕. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๖ กำรรับประทำนอำหำร ประกอบดว้ย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

๔. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๗. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 



๔.๑.๗ กำรจัดกิจกรรมแปรงฟนหลังอำหำรกลำงวัน ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๗. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๘. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๙. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๘ กำรใช้ห้องสุขำ ประกอบด้วย 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓   กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
๘. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๙ กำรจัดกำรดูแลควำมสะอำดของอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วย 
๑. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   ๖. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

๗. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
  ๘. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง  กรรมการ   

๙. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๐. นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๑. นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๒. นางสรุินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓   กรรมการ 
๑๓. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
๑๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๔.๑.๑๐ กำรใช้บริกำรห้องปฏิบัติกำร และห้องพิเศษต่ำง ๆ ประกอบด้วย 
๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 

   ๗. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๑๑ กำรติดต่อรำชกำรของบุคคลภำยนอก ประกอบด้วย 

๑. นายรจุน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟ ู  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

   ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   ๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       กรรมการ 
   ๕. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย       กรรมการ 

๖. นางสุรินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓   กรรมการ 
๗. นางสาวเพ็ญนภา สพุรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๑๒ กำรคัดกรองข้อมูลบุคคลในครอบครัวเพื่อลดควำมเสี่ยง กำรเดินทำงต่ำงพื้นที่ 
หรือพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย 

๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
   ๓. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๒. นางสาวอรสิรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป. กรรมการ 
๑๓. นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๔. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๕. นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๖. นายรุจน์  เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
 
 



มีหน้ำที่   
๑. ร่วมกันวิเคราะห์และก าหนดหัวข้อของแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. วางแผนเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละหัวข้อที่รับผิดชอบ 
๓. ร่วมกันพิจารณาร่างแผนเฝ้าระวังและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

(COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในแต่ละหัวข้อและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
๕.๑ ระดับชั้นอนุบำล ประกอบด้วย  

  ๑. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  ครูประจ าชั้นอนุบาล ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   ครูประจ าชั้นอนุบาล ๒ 

  ๓. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นอนุบาล ๓ 
๕.๒ ระดับชั้นประถมศึกษำ ประกอบด้วย 

  ๑. นางสาวอัยย์ แกว้อาชา  ครูผู้ช่วย   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๑ 
  ๒. นางสาวอริสรา หนูโงน  ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒ 
  ๓. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ 
  ๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ 
  ๕. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ 
  ๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ 
  ๗. นายรจุน์ เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
  ๘. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
  ๙. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
  ๑๐. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
  ๑๑. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
  ๑๒. นางสาวนิดติญา บญุพา ครูผู้ช่วย   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

๕.๓ ครูพิเศษ ประกอบด้วย 
๑. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟู   ครูช านาญการพิเศษ ครูพิเศษ วชิาคอมพิวเตอร์ 
๒. นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ 

  ๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วชิาวิทยาศาสตร์ 
  ๔. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วชิาภาษาอังกฤษ 
  ๕. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วชิาคณติศาสตร์ 
  ๖. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย       ครูพิเศษ วิชาศิลปะ 
  ๗. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย       ครพูิเศษ วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 



  ๘. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย       ครูพิเศษ วชิาภาษาไทย 
  ๙. นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย       ครูพิเศษ วชิาคณติศาสตร์ 
  ๑๐. นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง           ครพูิเศษ วิชาสังคมศึกษาฯ,ประวัติศาสตร์ 

๕.๔ พี่เลี้ยงเด็กพิกำรเรยีนรวม ประกอบด้วย 
  ๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ห้องเด็กพิการเรียนรวม 
  ๒. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง                ห้องเด็กพิการเรียนรวม 
  ๓. นางจันทรกร วรทรพัย์  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ห้องเด็กพิการเรียนรวม 

มีหน้ำที่   
ปฏิบัติการสอนตามระดับชั้นและรายวิชาที่ก าหนด มีการเตรียมการสอน ศึกษาหลักสูตร ออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่รับผิดชอบ ด าเนินการสอน ตามตารางสอนที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ท าการวัดและประเมินผลรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และปฏิบัติตาม
แนวทางตามแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียน
การสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
อนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มก าลัง       

เต็มความสามารถ โดยถือประโยชน์ของนักเรียน และส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  

                                            สั่ง ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ 
                     (นายตร ีศตสังวัตสร์) 

                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเฝ้ำระวังและป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

เช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ 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 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนเฝ้ำระวังและป้องกันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

เช้ือไวรัสโคโรนำ (COVID-๑๙) ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๓๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ 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 นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
๒๒ นางสุรินพร  พานิชย ์ ช่างสี ๓  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 


