
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๕๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 

 

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบางจาก ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ 
โรงเรียนบ้านบางจาก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล อันเป็นการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ และความกตัญญูต่อครูผู้มี
พระคุณ ที่ให้การอบรมสั่งสอน นอกจากนี้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการ
เรียนดีเยี่ยมในแต่ละห้องเรียน และนักเรียนที่ขาดแคลน  

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตาม มาตรา 
๓๙ สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ    
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 นายวุฒพิรรณ คณาญาติ       ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่   ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครูและ 
มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 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 ครูธุรการ       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 เพื่อให้กิจกรรมพิธีไหว้ครูและ 
มอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สรุปข้อมูลทั้งหมดส่งผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 
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 ครูธุรการ       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 จัดสถานที่บริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค์ ประกอบด้วยชุดโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขก

และเก้าอี้ส าหรับครู จัดโพรเดี้ยมหน้าเวที ตกแต่งสถานที่ ประดับเวที ป้ายไวนิลกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
สวยงาม และดูแลความเรียบร้อยตามอาคารต่างๆ 

 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ายสงฆ ์ประกอบด้วย 
๔.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ นิมนต์พระ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์พิธีสงฆ์ จัดอาหาร ปัจจัย และประกอบพิธีทางสงฆ์  
 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝกึซ้อมนักเรียนถือพำนไหว้ครู ประกอบด้วย 
๕.๑ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูของแต่ละห้อง เพื่อความเป็นระเบียบ สวยงาม  
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยฝกึซ้อมนักเรียนรับทุนกำรศึกษำและจัดนักเรียนเข้ำรับทุนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖.๓ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๔ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๖.๕ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 

  ๖.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  ฝึกซ้อมและจัดนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๓ โดยแบ่งเป็นทุนนักเรียนเรียนดี และทุนสงเคราะห์นักเรียนที่ขาดแคลน           
 



๗. คณะกรรมกำรจัดนักเรียนเข้ำแถวและควบคุมควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
๗.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นางจฬุารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๗.๔ นายวุฒพิรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๗.๕ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๗.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๘ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๙ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๗.๑๔ นางสาวปาจารีย ์ เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๗.๑๕ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๗.๑๖ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๗.๑๗ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๗.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 
๗.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๗.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๗.๒๑ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๗.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๗.๒๓ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล การจัดแถวนักเรียนให้เป็นไปด้วยความสงบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม ประกอบด้วย 
๘.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๘.๓ นางจันทรกร วรทรพัย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๘.๔ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๘.๕ นางสรุินพร พานิชย ์  ช่างสี ๓    กรรมการ 
๘.๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ พร้อมทั้งจัดให้บริการเครื่องดื่ม และอาหารว่างแก่แขกผู้มีเกียรติ 

 



๙. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์ พิธีกำร และเครื่องเสียง ประกอบด้วย 
๙.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๙.๓ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  เป็นพิธีกร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เตรียมเอกสารกล่าวเปิดของผู้อ านวยการโรงเรียน          
และค ากล่าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 

๑๐. คณะกรรมกำรบันทึกภำพกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๑๐.๑ นางจฬุารัตน์ เฟือ่งฟู ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

         ๑๐.๒ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๑๐.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินงานการจดักิจกรรมพิธีไหวค้รู และมอบทุนการศึกษา ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓  
 

๑๑. คณะกรรมกำรรวบรวมเงินบริจำคและจัดสรร ประกอบดว้ย 
๑๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

         ๑๑.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ รวบรวมเงินบริจาค และจัดสรร ส าหรับที่จะใหน้ักเรียนที่รับทุน  
 

๑๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 
  ๑๒.๑ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๑๒.๓ 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  ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

                   ลงชื่อ  

                             (นายตร ีศตสังวัตสร์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

ณ ลำนเอนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑ 

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าแถวร้องเพลงชาต ิสวดมนต์ พร้อมกัน 
(ช่วงเช้า) : 
พิธีทางสงฆ์ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวตัสร ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    

           จดุเทียนธูป บูชาพระรตันตรัย 
      - พธิีกรอาราธนาศีล 
      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล / ประธานรับศีล  
       - ผู้ร่วมพธิีรับศีลพร้อมกนั  
       - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
      - ประธานและแขกผู้มีเกียรติถวายภตัตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
       - ประธานในพิธกีรวดน้ า 
       - เสร็จพิธีทางสงฆ์ 

พิธมีอบทุนการศึกษา  
๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   - ชมการแสดงของนักเรยีน 
     - พธิีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
 (ช่วงบ่าย) : 
พิธไีหว้ครู 
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   - เริ่มพธิีไหว้คร ูประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 
     - ตวัแทนสภานักเรียนน ากล่าวบูชาพระรัตนตรัย 
     - ตวัแทนสภานักเรียนน ากล่าวบทบูชาคร ูและกล่าวค าปฏิญาณตน 
     - ตวัแทนถือพานไหว้ครูของแต่ละห้อง มอบพานดอกไม้ - ธูปเทียน แด่คร ู
     - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวตัสร ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก      
        เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสา คณะครูและนักเรียนร่วมกันท าความสะอาดภายในบริเวณ   
                               โรงเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียน  
 
 
 
 
 



หมำยเหต ุ     - ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ดังนี ้
       กำรแต่งกำยของข้ำรำชกำรครู  
        แต่งกายด้วยเครื่องแบบข้าราชการ ชุดกากแีขนยาว/แขนสั้น 
       กำรแต่งกำยของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
        สวมเสื้อเหลือง ตราสัญลักษณ์ ร.๑๐ และกระโปรง (โทนเหลือง , ไม่สวมกางเกง) 
     - การแต่งกาย ของนักเรยีน คือ แต่งกายด้วยเครือ่งแบบชุดนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและมอบทุนกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
ณ ลำนอเนกประสงค์โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

อ้ำงถึง หนังสือค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๕๕ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎำคม 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 ครูธุรการ  
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  

 


