
 
 
 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๘๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนเฝ'าระวังและป'องกันในสถานการณ-แพร�ระบาดของโรคติดต�อ 
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรยีนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป>การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเป�ดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ประกาศให)สถานศึกษาเป�ดเรียนในวันท่ี ๑ กรกฎคม ๒๕๖๓ โดยให)
สถานศึกษาจัดให)มีการเรียนการสอนให)สอดคล)องกับประกาศสถานการณ0ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-๑๙) ท้ังนี้เพ่ือให)การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา 
๒๕๖๓ เปAนไปด)วยความเรียบร)อย  

โรงเรียนบ)านบางจาก ได)จัดทําแผนเฝDาระวังและปDองกันในสถานการณ0แพรEระบาดของโรคติดตEอเชื้อไวรัส   
โคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือให)การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ)านบางจาก มีคุณภาพและมาตรฐาน โรงเรียนบ)านบางจาก จึงขอ
แตEงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนเฝDาระวังและปDองกันในสถานการณ0แพรEระบาดของโรคติดตEอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ ดังตEอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบด)วย 
๑.๑ คุณพละ  เป@Jยมสวัสด์ิ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประธานกรรมการ 
๑.๒ คุณจงวิทย0  เป@Jยมสวัสด์ิ ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑.๓ คุณผEองศรี  เฉินยืนยง ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑.๔ คุณวัชระ เป@Jยมสวัสด์ิ          ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑.๕ คุณสมพิศ  สินเปรม   ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ  

  ๑.๖ คุณอัฎฐวัฒน0  บรรเริงศรี ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ    
๑.๗ คุณทรงวุฒิ  ทองทัศนีย0พร ผู)ทรงคุณวุฒิ        กรรมการ 
๑.๘ คุณบุญเรือน  สุขวีระกิจ  ผู)แทนผู)ปกครอง    กรรมการ 
๑.๙ นางสุภาพ อาจนนลา  ผู)แทนครู    กรรมการ   
๑.๑๐ คุณธรรมศาสตร0 จันทร0รอด ผู)แทนศิษย0เกEา    กรรมการ 
๑.๑๑ นายไชยา  กันเดช  ผู)แทนองค0กรชุมชน   กรรมการ 
๑.๑๒ คุณธนพงศ0  แจงเจริญ ผู)แทนองค0กรปกครองสEวนท)องถ่ิน  กรรมการ 
๑.๑๓ พระสมุห0ไพโรจน0  วิโรจนโน ผู)แทนองค0กรศาสนา   กรรมการ 
๑.๑๔ พระประมวล  ธมฺมาสโย ผู)แทนองค0กรศาสนา   กรรมการ 
๑.๑๕ นายตรี ศตสังวัตสร0  ผู)อํานวยการโรงเรียนบ)านบางจาก  กรรมการและเลขานุการ 
 

 



มีหน�าท่ี  ให)คําปรึกษาและกํากับติดตามการดําเนินงานจัดทําแผนเฝDาระวังและปDองกันในสถานการณ0แพรE
ระบาดของโรคติดตEอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา 
๒๕๖๓ ของโรงเรียน  บ)านบางจาก ให)เปAนไปด)วยความเรียบร)อย 

 
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด)วย 

๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร0  ผู)อํานวยการโรงเรียนบ)านบางจาก ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๒.๖ นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑       กรรมการ 
๒.๙ นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู)ชEวย        กรรมการ 
  ๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย        กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย        กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง      กรรมการ   
๒.๑๘ นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ)าง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒.๒๓ Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูตEางชาติ  กรรมการ 
๒.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย    กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
๑. วางแผนในการดําเนินงานและประสานงานกับผู)ท่ีรับผิดชอบในฝfายตEางๆ 

๒. ให)คําปรึกษาและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 

๓. กํากับติดตาม และแก)ไขปhญหาอันเกิดข้ึนในระหวEางการดําเนินงานให)สําเร็จลุลEวงด)วยดี 

๔. ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได)รับมอบหมาย 

 
 



๓. คณะกรรมการจัดเตรียมข�อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ประกอบด)วย 
๓.๑ นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
  ๓.๕ นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย    กรรมการ 
๓.๙ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๐ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ เจ)าหน)าท่ีธุรการ   กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
๑. จัดเตรียมข)อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ได)แกE ข)อมูลผู)บริหาร ครู นักเรียน พร)อมถึงข)อมูลทรัพยากร

ด)านตEางๆ ท่ีเก่ียววข)อง 

๒. ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได)รับมอบหมาย 

 

๔. คณะกรรมการจัดทําแผนเฝ'าระวังและป'องกันในสถานการณ-แพร�ระบาดของโรคติดต�อเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป>การศึกษา ๒๕๖๓    

 ๔.๑ มาตรการเฝ'าระวังและป'องกันการแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
๔.๑.๑ ความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน ประกอบด)วย 

๑. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

   ๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๔. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๕. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๖. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๗. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

๘. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๒ การคัดกรองก�อนเข�าสถานศึกษา ประกอบด)วย 

๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   ๕. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 



๘. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๑๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง  กรรมการ   
๑๗. นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ)าง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  กรรมการ 
๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๑. นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๒. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูตEางชาติ กรรมการ 
๒๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

๔.๑.๓ การปฏิบัติตนขณะอยู�ในสถานศึกษา ประกอบด)วย 
๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๔. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง  กรรมการ   
   ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๔ การจัดการเรียนการสอน ประกอบด)วย 
๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๕. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

   ๖. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 
 



   ๑๒. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
๑๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการ 
๑๔. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๕ การจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ประกอบด)วย 
๑. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

   ๒. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
   ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

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

๔.๑.๖ การรับประทานอาหาร ประกอบด)วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   ๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

๔. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๕. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๖. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

๔.๑.๗ การจัดกิจกรรมแปรงฟJนหลังอาหารกลางวัน ประกอบด)วย 
๑. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
๕. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการ 
๖. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๗. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๘. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๘ การใช�ห�องสุขา ประกอบด)วย 
๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ประธานกรรมการ 

   ๒. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย   กรรมการ 
๕. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๙ การจัดการดูแลความสะอาดของอาคารสถานท่ี ประกอบด)วย 
๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
 



   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
๕. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการ 

   ๖. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๑๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง  กรรมการ   
๑๗. นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ)าง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  กรรมการ 
๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๑. นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๒. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูตEางชาติ กรรมการ 
๒๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย   กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

๔.๑.๑๐ การใช�บริการห�องปฏิบัติการ และห�องพิเศษต�าง ๆ ประกอบด)วย 
๑. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
๒. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  กรรมการ 
๔. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๕. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  กรรมการ 

   ๗. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑.๑๑ การติดต�อประสานงานและติดตามข�อมูลระหว�างโรงเรียนและหน�วยงานต�างๆ ประกอบด)วย 

๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการ 
๕. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  กรรมการ 
๖. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 



๗. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๘. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

๔.๑.๑๒ การตรวจคัดกรองนักเรียน ผู�บริหาร ครู บุคลากร และผู�เก่ียวข�องก�อนเข�าโรงเรียน    
เพ่ือลดความเส่ียง การเดินทางต�างพ้ืนท่ี หรือพ้ืนท่ีเส่ียง ประกอบด)วย 

๑. นางสาววิไลลักษณ0 ภูEกรุด รองผู)อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๒. นายรุจน0  เลEาฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ 

   ๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  กรรมการ 
   ๕. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๘. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑  กรรมการ 

   ๑๓. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย       กรรมการ 
   ๑๕. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย       กรรมการ 

  ๑๖. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง  กรรมการ   
๑๗. นางจันทรกร วรทรัพย0 ครูอัตราจ)าง  กรรมการ 
๑๘. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  กรรมการ 
๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๑. นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 
๒๒. Ms.Krizzia Zandreen Castro Gesell  ครูตEางชาติ กรรมการ 
๒๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   กรรมการและผู)ชEวยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   
๑. รEวมกันวิเคราะห0และกําหนดหัวข)อของแผนเฝDาระวังและปDองกันการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ 
๒. วางแผนเฝDาระวังและมาตรการปDองกันการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ ในแตEละหัวข)อท่ีรับผิดชอบ 

 



๓. รEวมกันพิจารณารEางแผนเฝDาระวังและมาตรการปDองกันการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID-๑๙) ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ ในแตEละหัวข)อและปรับปรุงแก)ไข        
ให)สมบูรณ0 

๔. ปฏิบัติหน)าท่ีอ่ืนๆ ท่ีได)รับมอบหมาย 

 

๕. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน  
๕.๑ ระดับช้ันอนุบาล ประกอบด)วย  

  ๑. นางสาววราพัณณ0 จิระอรุณพัฒน0 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูประจําชั้นอนุบาล ๑ 
๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู)ชEวย   ครูประจําชั้นอนุบาล ๒ 

  ๓. นางสาวศศิธร จันทร0ชนะ ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นอนุบาล ๓ 
๕.๒ ระดับช้ันประถมศึกษา ประกอบด)วย 

  ๑. นางสาวอัยย0 แก)วอาชา  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๑/๑ 
  ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย    ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๑/๒ 
  ๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๒/๑ 
  ๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๒/๒ 
  ๕. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๓/๑ 
  ๖. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๓/๒ 
  ๗. นายรุจน0 เลEาฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๔/๑ 
  ๘. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๔/๒ 
  ๙. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๕/๑ 
  ๑๐. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๕/๒ 
  ๑๑. นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๖/๑ 
  ๑๒. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย   ครูประจําชั้นประถมศึกษาป@ท่ี ๖/๒ 

๕.๓ ครูพิเศษ ประกอบด)วย 
๑. นางจุฬารัตน0 เฟUJองฟู   ครูชํานาญการพิเศษ ครูพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร0 
๒. นางป�ยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ 

  ๓. นางสาวพวงพยอม รุจิโภชน0 ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร0 
  ๔. นางสาวณหทัย ปDอมชูแก)ว ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๕. นางสาวพรพิไล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูพิเศษ วิชาคณิตศาสตร0 
  ๖. นางสาวอัยย0  แก)วอาชา ครู คศ.๑      ครูพิเศษ วิชาศิลปะ 
  ๗. นายฐานันดร โชติผล  ครูผู)ชEวย       ครูพิเศษ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๘. นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู)ชEวย       ครูพิเศษ วิชาภาษาไทย 
  ๙. นางสาวปาจารีย0  เศษโถ ครูผู)ชEวย       ครูพิเศษ วิชาคณิตศาสตร0 
  ๑๐. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง           ครูพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร0, 
                  วชิาสังคมศึกษาฯ,ประวัติศาสตร0 
 



๕.๔ พ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ประกอบด)วย 
  ๑. นางเตือนใจ สุระภา  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ห)องเด็กพิเศษ 
  ๒. นางสาวจริยา จันทร0แดง ครูอัตราจ)าง                ห)องเด็กพิเศษ 
  ๓. นางจันทรกร วรทรัพย0  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม     ห)องเด็กพิเศษ 

มีหน�าท่ี   
ปฏิบัติการสอนตามระดับชั้นและรายวิชาท่ีกําหนด มีการเตรียมการสอน ศึกษาหลักสูตร ออกแบบ

หนEวยการเรียนรู)จัดทําแผนการจัดการเรียนรู) ในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ดําเนินการสอน ตามตารางสอนท่ีได)รับ
มอบหมายอยEางมีประสิทธิภาพ ทําการวัดและประเมินผลรายวิชา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ)านบางจาก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) และปฏิบัติตาม
แนวทางตามแผนเฝDาระวังและปDองกันการแพรEระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการจัดการ
เรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๒ ป@การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
อนึ่ง ให)ผู) ท่ีได)รับการแตEงต้ังปฏิบัติหน)าท่ีตามท่ีได)รับมอบหมาย ด)วยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกําลัง      

เต็มความสามารถ โดยถือประโยชน0ของนักเรียน และสEวนรวมเปAนท่ีต้ัง พร)อมท้ังให)ลงลายมือชื่อรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข)าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ)านบางจาก ตามเอกสารแนบท)ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแตEบัดนี้เปAนต)นไป 

  

                                            สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

              ลงชื่อ 
                     (นายตรี ศตสังวัตสร0) 

                                           ผู)อํานวยการโรงเรียนบ)านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


