
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๗๘ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประชุมผู�ปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝ-าย 
 ครั้งท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ป.การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ด�วย โรงเรียนบ�านบางจาก ได�กําหนดการประชุมผู�ปกครองนักเรียน และประชุมเครือข!ายผู�ปกครองนักเรียน 
ภาคี ๔ ฝ%าย ครั้งท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ป*การศึกษา ๒๕๖๓ ต้ังแต!ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๖ ในวัน
อาทิตย5ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค5โรงเรียนบ�านบางจาก โดยมี
วัตถุประสงค5เพ่ือให�ผู�ปกครองรับทราบแนวนโยบายของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังเป?นการสร�างสัมพันธภาพท่ีดีของ
โรงเรียนและผู�ปกครอง อีกท้ังเป?นการแจ�งแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนความก�าวหน�าทางการจัดการศึกษา 
เป@ดโอกาสให�ผู�ปกครองได�มีส!วนร!วมในการให�ข�อเสนอแนะสิ่งท่ีจะเป?นประโยชน5ต!อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

เพ่ือให�การดําเนินงานเป?นไปด�วยความเรียบร�อย และบรรลุวัตถุประสงค5ท่ีกําหนดไว� จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๓๙ แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก�ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๒๗ แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงขอแต!งต้ัง
คณะกรรมการประชุมผู�ปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝ%าย ครั้งท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ป*การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด�วย 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร5  ผู�อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณ5 ภู!กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจน5 เล!าฮะ           ครูชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   กํากับ ติดตาม อํานวยการสนับสนุนและให�คําปรึกษาเพ่ือให�การดําเนินการประชุมผู�ปกครอง 
เป?นไปด�วยความเรียบร�อยและบรรลุวัตถุประสงค5 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด�วย 
๒.๑ นางสาววิไลลักษณ5 ภู!กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน5 เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 



๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๕ นางป@ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๖ นางสาวศศิธร จันทร5ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นายอัมพร นันนวล           ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวอัยย5  แก�วอาชา ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวปาจารีย5  เศษโถ ครูผู�ช!วย    กรรมการ 

๒.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวจริยา จันทร5แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย5 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๒.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ5 จิระอรุณพัฒน5  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๐ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช!วย    กรรมการและผู�ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี ประสานงานและดําเนินงานร!วมกับคณะกรรมการฝ%ายต!างๆ เพ่ือให�การประชุมผู�ปกครอง
ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย สรุปข�อมูลท้ังหมดส!งผู�อํานวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบด�วย 
๓.๑ นางสาววิไลลักษณ5 ภู!กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายรุจน5 เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๔ นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการ 

  ๓.๖ นางป@ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  
๓.๗ นางสาวศศิธร จันทร5ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอัยย5  แก�วอาชา ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช!วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวปาจารีย5  เศษโถ ครูผู�ช!วย    กรรมการ 



๓.๑๔ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๓.๑๕ นางสาวจริยา จันทร5แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางจันทรกร วรทรัพย5 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาววราพัณณ5 จิระอรุณพัฒน5  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๓.๒๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๑ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช!วย    กรรมการและผู�ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณประชุม ณ ลานอเนกประสงค5 ประกอบด�วยชุดโตSะหมู!บูชา โตSะ
รับแขกและเก�าอ้ีสําหรับผู�ปกครองท่ีมาร!วมงาน โตSะ – เก�าอ้ี สําหรับผู�ปกครองมาลงทะเบียน จัดโพรเด้ียมหน�าเวที 
ตกแต!งสถานท่ี ประดับเวที ปOายไวนิลกิจกรรม ให�ครบถ�วนสมบูรณ5 และสวยงาม พร�อมเครื่องขยายเสียง และดูแล
ความเรียบร�อยตามอาคารต!างๆ 

 
๔. คณะกรรมการฝ-ายรับลงทะเบียน และประสานงานกับผู�ปกครองระดับครูท่ีปรึกษาสายช้ัน  

๔.๑ ฝ-ายรับลงทะเบียนผู�ปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบาลป.ท่ี ๑ - ๓ ประกอบด�วย 
๑. นางสาววราพัณณ5 จิระอรุณพัฒน5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  ครูประจําชั้นอนุบาลป*ท่ี ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช!วย       ครูประจําชั้นอนุบาลป*ท่ี ๒ 
๓. นางสาวศศิธร จันทร5ชนะ ครู คศ.๑      ครูประจําชั้นอนุบาลป*ท่ี ๓ 

 ๔.๒ ฝ-ายรับลงทะเบียนผู�ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป.ท่ี ๑ - ๓ ประกอบด�วย 
๑. นางสาวอัยย5  แก�วอาชา ครูผู�ช!วย   ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๑/๑ 
๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช!วย   ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๑/๒ 
๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๒/๑ 
๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๒/๒ 
๕. นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๓/๑ 
๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๓/๒ 

 ๔.๓ ฝ-ายรับลงทะเบียนผู�ปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาป.ท่ี ๔ – ๖ ประกอบด�วย 
๑. นายรุจน5 เล!าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๔/๑ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๔/๒ 
๓. นางป@ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๕/๑ 
๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๕/๒ 
๕. นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๖/๑ 
๖. นางสาวปาจารีย5  เศษโถ ครูผู�ช!วย   ครูประจําชั้นประถมศึกษาป*ท่ี ๖/๒ 

มีหน�าท่ี ต�อนรับ แจกเครื่องด่ืม แจกเอกสารและรับรายงานตัวผู�ปกครองท่ีมาร!วมกิจกรรมตาม
ระดับชั้น และแบบบันทึกความพึงพอใจ  



๕. คณะกรรมการฝ-ายคัดกรองและควบคุมป;องกัน โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน�า ๒๐๑๙ ประกอบด�วย 
๕.๑ นางสาววิไลลักษณ5 ภู!กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวจริยา จันทร5แดง ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๕.๔ นางจันทรกร วรทรัพย5 ครูอัตราจ�าง   กรรมการ 
๕.๕ นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
๑. คณะกรรมการคัดกรองก!อนเข�าสถานศึกษา เฝOาระวังและปOองกันการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ท่ีจะเข�ามาใน

สถานศึกษาจะต�องสวมหน�ากากอนามัย หรือหน�ากากผ�า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว!าไม!สวม หน�ากาก

อนามัยหรือหน�ากากผ�าหรือเฟสชิล มาโรงเรียนได�จัดให�มีบริการจําหน!ายหน�ากากผ�าในราคาถูกเพ่ือให�ทุกคน

สวมหน�ากากก!อนเข�าสถานศึกษา หรือไม!อนุญาติให�เข�าร!วมประชุมดังกล!าวได� 

๒. คณะกรรมการคัดกรองก!อนเข�าสถานศึกษา เฝOาระวังและปOองกันการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตรวจวัดอุณหภูมิร!างกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง 
บริเวณหน�าประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ท่ีมีไข� (อุณหภูมิตั้งแต� ๓๗.๕ 
องศา เซลเซียสข้ึนไป)  ไม!อนุญาตให�เข�าร!วมประชุมและให�เดินทางกลับบ�านทันที เพ่ือรอดูอาการ 

๓. คณะกรรมการคัดกรองก!อนเข�าสถานศึกษา เฝOาระวังและปOองกันการแพร!ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให�นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ใช�เจลแอลกอฮอล5 
ล�างมือทุกคนก!อนเข�าสถานศึกษา 

๔. เม่ือเข�ามาในสถานศึกษาทุกคนต�องเว�นระยะห!างประมาณ ๑ – ๒ เมตร 
 
๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธE พิธีการ และเครื่องเสียง ประกอบด�วย 

๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช!วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  เป?นพิธีกร ประชาสัมพันธ5กิจกรรม เตรียมเอกสารกล!าวเป@ดของผู�อํานวยการโรงเรียน          
และคํากล!าวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 
๗. คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบด�วย 

๗.๑ นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวศศิธร จันทร5ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๗.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช!วย    กรรมการ 

 ๗.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครูผู�ช!วย    กรรมการ 

 
 



         ๗.๕ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ�าหน�าท่ีธุรการ                กรรมการ 
๗.๖ นางป@ยภร โพธิ์งาม   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี บันทึกภาพการดําเนินกิจกรรม ให�ครบถ�วน  
 
๘. คณะกรรมการฝ-ายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบด�วย 

  ๘.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู�ช!วย    กรรมการ 

  ๘.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม จัดทําสรุปผลการดําเนินกิจกรรม และรายงานต!อผู�อํานวยการ

โรงเรียน  
 

ให�ผู�ท่ีได�รับแต!งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน�าท่ีอย!างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให�บังเกิดผลดี และประโยชน5
สูงสุดต!อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีป̂ญหาขัดข�องประการใดให�แจ�งคณะกรรมการอํานวยการทราบ เพ่ือหา
แนวทางแก�ป^ญหาให�สําเร็จลุล!วงต!อไป พร�อมท้ังให�ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ�านบางจาก ตามเอกสารแนบท�ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป?นต�นไป  

 

                                               สั่ง ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓   
 

               ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร5) 

                                           ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กําหนดการดําเนินงาน 
การประชุมผู�ปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝ-าย 
 ครั้งท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ป.การศึกษา ๒๕๖๓ 

วันอาทิตยEท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
ณ ลานอเนกประสงคEโรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ท่ีจะเข�ามาในสถานศึกษา      
     ต�องล�างมือด�วยเจลแอลกอฮอล5ทุกคนก!อนเข�าสถานศึกษา 
     - เม่ือผู�ปกครองผ!านจุดคัดกรองแล�วให�ท!านมาลงทะเบียนรายงานตัวกับครูประจําชั้น 
      ด�านหน�าอาคารอนุบาล 

- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ท่ีจะเข�ามาในสถานศึกษา    
      จะต�องสวมหน�ากากอนามัย หรือหน�ากากผ�า หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบว!า 
       ไม!สวมหน�ากากอนามัย หรือหน�ากากผ�า หรือเฟสชิล จะไม!อนุญาตให�เข�าร!วมประชุม 
     - นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู�ปกครอง ท่ีจะเข�ามาในสถานศึกษา 
     ต�องได�รับการตรวจวัดอุณหภูมิร!างกาย หากมีไข� (อุณหภูมิตั้งแต� ๓๗.๕ องศา     
       เซลเซียสข้ึนไป)  ไม!อนุญาตให�เข�าร!วมประชุม และให�เดินทางกลับบ�านทันที 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวัตสร5 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก    
       จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย 
๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.   - นายตรี ศตสังวัตสร5 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก และนางสาววิไลลักษณ5ภู!กรุด   

รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก พบปะผู�ปกครองนักเรียน (ชี้แจ�งแนวทางการ
ดําเนินงานของโรงเรียน ความก�าวหน�าทางการจัดการศึกษา เป@ดโอกาสให�ผู�ปกครอง 
ได�มีส!วนร!วมในการให�ข�อเสนอแนะสิ่งท่ีจะเป?นประโยชน5ต!อโรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน) 

     - หลังจากนั้นผู�ปกครองข้ึนพบครูประจําชั้น  

 

 
 
หมายเหตุ     - กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการประชุมผู�ปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝ-าย 

ครั้งท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ป.การศึกษา ๒๕๖๓ 
วันอาทิตยEท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคEโรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๗๘ / ๒๕๖๓ ส่ัง ณ วันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร5 ผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ5 ภู!กรุด รองผู�อํานวยการโรงเรียนบ�านบางจาก  
๓ นายรุจน5 เล!าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน5 เฟLMองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางป@ยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวศศิธร จันทร5ชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวณหทัย ปOอมชูแก�ว ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวอัยย5 แก�วอาชา ครูผู�ช!วย  
๑๓ นายฐานันดร โชติผล ครูผู�ช!วย  
๑๔ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู�ช!วย  
๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู�ช!วย  
๑๖ นางสาวปาจารีย5   เศษโถ ครูผู�ช!วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ เจ�าหน�าท่ีธุรการ  
๑๘ นางสาวจริยา จันทร5แดง ครูอัตราจ�าง  
๑๙ นางจันทรกร วรทรัพย5 ครูอัตราจ�าง  
๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางสาววราพัณณ5 จิระอรุณพัฒน5 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 


