
 
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภำคี ๔ ฝ่ำย 
 ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

ด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ภาคี ๔ ฝ่าย ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียน
บ้านบางจาก เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล แจ้งผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน และร่วมกันวาง
แนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน  

เพื่อให้การจัดการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตาม 
มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวตัสร ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ            ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

  ๒.๓ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ 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 ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมกำรจัดสถำนที ่ประกอบด้วย 
๓.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๓.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๓.๑๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๓.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการ 

๓.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสรุินพร พานชิย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๓.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๒ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๒๓ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ จัดสถานที่บริเวณประชุม ลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขกและ
เก้าอี้ส าหรับผูป้กครองที่มาร่วมงาน โต๊ะ – เก้าอี้ ส าหรับผู้ปกครองมาลงทะเบียน จัดโพรเดี้ยมหน้าเวที ตกแต่งสถานที่ 
ประดับเวที ป้ายไวนิลกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และสวยงาม พร้อมเครื่องขยายเสียง และดูแลความเรียบร้อยตาม
อาคารต่างๆ 

 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ายรบัลงทะเบียน และประสำนงำนกับผู้ปกครองระดับครูที่ปรึกษำสำยชั้น  
  รอบที่ ๑ (ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.) 
 ๔.๑ ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบำลปีที ่๑ - ๓ ประกอบด้วย 

๑. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 
๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
๒. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

 ๔.๒ ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา 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 
 
 
 
 
 
 



  รอบที่ ๒ (ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
 ๔.๓ ฝ่ายรับลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย 

๑. นายรจุน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ 
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ 
๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ 
๕. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ 
๖. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒ 

มีหน้ำที่ ต้อนรับ แจกเครื่องดื่ม แจกเอกสารและรับรายงานตัวผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมตาม
ระดับชั้น และแบบบันทึกควมพึงพอใจ  

 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ายบริการจ าหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรยีน ประกอบด้วย 

๕.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๕.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๕.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕.๙ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๕.๑๑ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๕.๑๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๑๓ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๑๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๑๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บริการจ าหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์การเรียน แก่ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ 
  
 
 
 
 



๖. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 
๗. คณะกรรมกำรบันทึกภำพและจัดเก็บภำพกิจกรรม ประกอบด้วย 

๗.๑ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๗.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
         ๗.๔ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ                กรรมการ 

๗.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรม ให้ครบถ้วน  
 
๘. คณะกรรมกำรคัดกรองก่อนเข้ำสถำนศึกษำ เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
  รอบที่ ๑ (ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.) ประกอบด้วย 

๑. นายรจุน์ เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจฬุารตัน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ  กรรมการ 
๓. นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 

  ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

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

๘. นางสาวจริยา จันทรแ์ดง ครูอัตราจา้ง  กรรมการ 
๙. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๐. นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๑๑. นางปิยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาใน

สถานศึกษาจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว่าไม่สวม หน้ากาก



อนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือเฟสชิล มาโรงเรียนได้จัดให้มีบริการจ าหน่ายหน้ากากผ้าในราคาถูกเพื่อให้ทุกคน

สวมหน้ากากก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่อนุญาติให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ 

๒. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง บริเวณหน้าประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 
๓๗.๕ องศำ เซลเซียสขึ้นไป)  ไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมและใหเ้ดินทางกลับบ้านทันที เพื่อรอดูอาการ 

๓. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ใช้เจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 

๔. เมื่อเข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องเว้นระยะห่างประมาณ ๑ – ๒ เมตร 
 

  รอบที่ ๒ (ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) ประกอบด้วย 
๑. นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวศศิธร จันทรช์นะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  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. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   
๑. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาใน

สถานศึกษาจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว่าไม่สวม หน้ากาก

อนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือเฟสชิล มาโรงเรียนได้จัดให้มีบริการจ าหน่ายหน้ากากผ้าในราคาถูกเพื่อให้ทุกคน

สวมหน้ากากก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่อนุญาติให้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ 

 

 



๒. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง บริเวณหน้าประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 
๓๗.๕ องศำ เซลเซียสขึ้นไป)  ไม่อนุญาตให้เขา้ร่วมประชุมและใหเ้ดินทางกลับบ้านทันที เพื่อรอดูอาการ 

๓. คณะกรรมการคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ใช้เจลแอลกอฮอล์ 
ล้างมือทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 

๔. เมื่อเข้ามาในสถานศึกษาทุกคนต้องเว้นระยะห่างประมาณ ๑ – ๒ เมตร 
 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล โครงกำร/กิจกรรม ประกอบดว้ย 
  ๙.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙.๓ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๙.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม และรายงานต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

                                                   สั่ง ณ วันที่  ๒๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                   ลงชื่อ  

                             (นายตร ีศตสังวัตสร์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
  
 
 
 
 



 
 

ก ำหนดกำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภำคี ๔ ฝ่ำย 

 ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
วันอำทิตย์ที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 
 

 รอบที่ ๑ (ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.)  
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ผู้ปกครองลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ไทยชนะ ของโรงเรียน 

     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา    
      จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว่า 
       ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิล จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 
     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา 
     ต้องได้รับการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกาย หากมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศำ     
       เซลเซียสขึ้นไป)  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และใหเ้ดินทางกลับบ้านทันที 
     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา      
     ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 
     - เมื่อผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ท่านมาลงทะเบียนรายงานตัวกับครูประจ าชั้น 
      ด้านหน้าอาคารอนุบาล 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวตัสร ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    
           จดุเทียนธูป บูชาพระรตันตรัย 
 ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   - ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบางจาก  นายตรี ศตสังวัตสร ์พบปะผู้ปกครองนักเรียน 

     ระดับชั้นอนุบาลปีที ่๑ - ๓  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (เพื่อชี้แจงนโยบาย  

       การปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล และร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของทาง   
       โรงเรียน) 

     - ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจ าชั้น 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.silkspan.com/carinsur/article/178/
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 รอบที่ ๒ (ช่วงบ่ำย เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.) 
๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   - ผู้ปกครองลงทะเบียนโดยการสแกน QR Code ไทยชนะ ของโรงเรียน 

     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา    
      จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว่า 
       ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือเฟสชิล จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 
     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา 
     ต้องได้รับการตรวจวดัอณุหภูมิร่างกาย หากมีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ ๓๗.๕ องศำ     
       เซลเซียสขึ้นไป)  ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และใหเ้ดินทางกลับบ้านทันที 
     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ที่จะเข้ามาในสถานศึกษา      
     ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา 
     - เมื่อผู้ปกครองผ่านจุดคัดกรองแล้วให้ท่านมาลงทะเบียนรายงานตัวกับครูประจ าชั้น 
      ด้านหน้าอาคารอนุบาล 

 ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   - ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นบางจาก  นายตรี ศตสังวัตสร ์พบปะผู้ปกครองนักเรียน 

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  
     และร่วมกันวางแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ของทางโรงเรียน) 

     - ผู้ปกครองนักเรียนพบครูประจ าชั้น  
 
 
 
 
หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองนักเรียน และภำคี ๔ ฝ่ำย 

ครั้งที่ ๑ ภำคเรียนท่ี ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
วันอำทิตย์ที่ ๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๑ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร์ 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 นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง  
๒๒ นางสุรินพร พานิชย ์ ช่างสี ๓  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๕ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  



 


