
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๑๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๖ ป5การศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห�งชาติ (องค�การมหาชน) กําหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาป+ท่ี ๖ ป+การศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร�ท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือบริหารจัดการและดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให;บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และ
ทดสอบทางการศึกษาอย�างต�อเนื่อง รวมท้ังเป=นศูนย�กลางความร�วมมือด;านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ 

เพ่ือให;การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาป+ท่ี ๖ ป+การศึกษา ๒๕๖๓ 
ดําเนินไปด;วยความเรียบร;อยมีประสิทธิภาพเป=นไปตามระเบียบและแนวดําเนินการท่ีกําหนด โรงเรียนบ;านบางจาก    
จึงขอแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาป+ท่ี ๖       
ป+การศึกษา ๒๕๖๓ ตามรายชื่อดังต�อไปนี้ 

๑. หัวหน�าสนามสอบ 
๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร�         ผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านบางจาก หัวหน;าสนามสอบ 

มีหน�าท่ี 
 ก�อนการสอบ    

๑. ประสานงานกับศูนย�สอบเก่ียวกับการบริหารการจัดสอบและดําเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของ สทศ. อย�างเคร�งครัด  

๒. จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก�อนวันสอบ เพ่ือทําความเข;าใจเก่ียวกับกระบวนการจัด
สอบและข้ันตอนการดําเนินงานของกรรมการคุมสอบ  

๓. เตรียมความพร;อมของสถานท่ีสอบ กํากับการจัดห;องสอบ ติดสต๊ิกเกอร�ข;อมูลผู;มีสิทธิ์สอบบนโตGะ
สอบ พร;อมท้ังกํากับให;มีการติดรายชื่อผู;มีสิทธิ์สอบและเอกสารการสอบอ่ืนๆ ท่ีบอร�ดประชาสัมพันธ�ของสนามสอบ 
และหน;าห;องสอบ 

ในวันสอบ/ระหว�างการสอบ 
     ๔. เป=นผู;ทําหน;าท่ีเปIดกล�องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ สทศ. อนุญาตให;เปIดกล�องบรรจุแบบทดสอบ
ได; ไม�เกิน ๑ ชั่วโมงก�อนเวลาสอบตามตารางสอบ โดยมีตัวแทนศูนย�สอบหรือผู;ท่ีศูนย�สอบมอบหมาย และตัวแทน 
สทศ. ประจําสนามสอบเป=นสักขีพยาน พร;อมท้ังบันทึกรายละเอียดและลงนามในเอกสารกํากับการเปIดกล�อง บรรจุ
แบบทดสอบและกล�องกระดาษคําตอบ (O-NET10) ให;ครบถ;วน  

 



    ๕. ขออนุมัติจากศูนย�สอบ กรณีนักเรียนมาติดต�อเพ่ือขออนุญาตเข;าสอบซ่ึงนักเรียนจะเข;าสอบได;   
เม่ือได;รับ อนุญาตจากศูนย�สอบ และดําเนินการสอบตามแนวปฏิบัติผู;เข;าสอบกรณีพิเศษ  
     ๖. กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดสอบภายในสนามสอบให;เป=นไปด;วยความเรียบร;อยมี
ประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม โปร�งใส และเป=นไปตามแนวปฏิบัติท่ี สทศ. กําหนด  
    ๗. สั่งพักการปฏิบัติหน;าท่ีในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบหรือเจ;าหน;าท่ีในสนามสอบบกพร�องต�อหน;าท่ี 
หรือประพฤติตนไม�เหมาะสมและรายงานศูนย�สอบทราบ  
    ๘. รายงานค�าสถิติการสอบผ�านทางระบบนําส�งสถิติผู;เข;าสอบ ท่ี www.niets.or.th หลังเสร็จสิ้นการ
สอบ ของแต�ละวิชา 

หลังเสร็จส้ินการสอบ 
      ๙. กํากับให;กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ตรวจนับและเก็บกระดาษคําตอบ แบบทดสอบให; 
ครบถ;วน ห;ามตกหล�นท่ีสนามสอบ  
     ๑๐. เก็บรักษาแบบทดสอบและกระดาษคําตอบของผู;เข;าสอบ เม่ือการสอบเสร็จสิ้นในแต�ละวันให;
หัวหน;า สนามสอบดําเนินการส�งมอบกล�องบรรจุซองกระดาษคําตอบท่ีปIดผนึกเรียบร;อยแล;วให;ตัวแทนศูนย�สอบ    
เพ่ือส�งกลับศูนย�สอบทันทีห;ามท้ิงกล�องบรรจุซองกระดาษคําตอบไว;ท่ีสนามสอบ  
    ๑๑. ประสานงานกับศูนย�สอบในการสรุปผล  
       ๑๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-NET) ระดับสนามสอบ (O-NET5)  
     ๑๑.๒ สรุปค�าใช;จ�ายการเบิกจ�ายค�าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบและ
ใบสําคัญ รับเงินค�าตอบแทนผู;ปฏิบัติงานประจําสนามสอบ (O-NET8)  
     ๑๑.๓ การส�งมอบเอกสารการจัดสอบและหลักฐานทางการเงินให;ศูนย�สอบ 
      ๑๒. สรุปผลพร;อมบทลงโทษร�วมกับตัวแทนศูนย�สอบ ในกรณีท่ีมีเหตุการณ�ทุจริตหรือส�อว�าจะมีการ
ทุจริต ในห;องสอบหรือบริเวณสนามสอบโดยใช;แบบฟอร�มสําหรับผู;ปฏิบัติผิดระเบียบการสอบ O-NET (สทศ.๕)    
โดยกรรมการคุมสอบหรือผู;ท่ีเก่ียวข;องเขียนรายงานและเสนอหัวหน;าสนามสอบพิจารณาการตัดสินหรือให;ความเห็น
พร;อมท้ังลงนาม รวบรวมเสนอศูนย�สอบและส�ง สทศ. พิจารณาต�อไป 

๒. ตัวแทนศูนย>สอบ 
๒.๑ นางปราณี  ต้ังศิริวัฒนกุล          ผู;อํานวยการโรงเรียนวัดครุใน(ป+ตะนีลานนทศึกษา)   
๒.๒ นางสาววิไลลักษณ�  ภู�กรุด  รองผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านบางจาก     

มีหน�าท่ี 
๑. รับ-ส�งกล�องแบบทดสอบและกล�องกระดาษคําตอบระหว�าง ศูนย�สอบกับสนามสอบ โดยรับในช�วง

เช;าของวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๖๖๔ ต้ังแต�เวลา ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. และนําส�งกล�องกระดาษคําตอบพร;อมเอกสารท่ี
เก่ียวข;องคืนศูนย�สอบหลังสอบเสร็จในวันสอบแต�ละวัน ณ อาคารวีระ รอดเรือง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  

๒. กํากับการเปIดกล�องแบบทดสอบให;ตรงตามตารางสอบและเวลาท่ีกําหนดร�วมกับหัวหน;าสนามสอบ 
พร;อมลงชื่อกํากับการเปIดกล�องแบบทดสอบ 



๓. กํากับดูแลการจัดสอบภายในสนามสอบให;เป=นไปด;วยความเรียบร;อยตามมาตรฐานการทดสอบและ
แนวทางวิธีการท่ีกําหนดไว;ในคู�มือการจัดสอบ 

๔. เม่ือกรรมการกลางตรวจนับกระดาษคําตอบแต�ละวิชาครบถ;วนและบรรจุใส�ซองปIดผนึกซอง
กระดาษคําตอบแล;ว ตัวแทนศูนย�สอบมีหน;าท่ีปIดเทปกาวพิเศษท่ีปากซองกระดาษคําตอบ พร;อมท้ังลงชื่อกํากับท่ีหน;า
ซองกระดาษคําตอบ 

๕. กํากับการบรรจุกระดาษคําตอบลงกล�องกระดาษคําตอบเพ่ือส�งกลับ สทศ. และการปIดผนึกด;วย
เทปกาวของ สทศ. ของกรรมการกลาง แล;วลงชื่อท่ีใบปะหน;ากล�องบรรจุซองกระดาษคําตอบ 

๖. นํากล�องบรรจุซองกระดาษคําตอบท่ีปIดผนึกเรียบร;อยแล;วส�งกลับศูนย�สอบพร;อมรายงานการ
ตรวจสอบสนามสอบตามเอกสารรายงานการปฏิบัติงานของตัวแทนศูนย�สอบ (O-NET๗) ห;ามท้ิงกล�อง บรรจุ
กระดาษคําตอบไว;ท่ีสนามสอบ  

๓. กรรมการกลาง 
๓.๑ นางสาวนฤมล พูนวัฒนะพิสุทธิ์         ครูโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสด์ิ กรรมการกลาง 

มีหน�าท่ี 
ก�อนการสอบ   

   ๑. ดําเนินการจัดเตรียมซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบและใบเซ็นชื่อผู;เข;าสอบ (สทศ.๒)      
เพ่ือมอบให;กับกรรมการคุมสอบ  

   ๒. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบในการรับ-ส�งซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบและใบเซ็นชื่อ 
ผู;เข;าสอบ (สทศ.๒) 
    ในวันสอบ/ระหว�างการสอบ  
    ๓. ประสานงานกับกรรมการคุมสอบและผู;เข;าสอบท่ีมาติดต�อในเรื่องต�าง ๆ  
     ๔. รับรายงานตัวผู;เข;าสอบประเภทเด็กพิเศษ (นักเรียนท่ีมีความบกพร�องในด;านต�างๆ เช�น นักเรียน  
ท่ีมีความบกพร�องทางร�างกาย ทางการมองเห็นหรือทางการได;ยิน) โดยอํานวยความสะดวกในการแจ;งห;องสอบ     
และรายละเอียดต�าง ๆ เก่ียวกับการสอบ เช�น ระเบียบการเข;าสอบ ตารางสอบ ให;กับผู;เข;าสอบ  
    ๕. เดินตรวจสอบความเรียบร;อยของห;องสอบและสนามสอบ  
    ๖. ช�วยควบคุมห;องสอบในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบไม�เพียงพอ  
    ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีได;รับมอบหมายจากหัวหน;าสนามสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 
      หลังเสร็จส้ินการสอบ  
     ๘. หลังเสร็จสิ้นการสอบ ทําหน;าท่ีในการตรวจสอบการกรอกข;อมูลและการระบายข;อมูล พร;อมท้ัง 
ตรวจนับจํานวนแบบทดสอบและกระดาษคําตอบว�าครบถ;วน ตามจํานวนท่ีระบุ  
    ๙. ทําหน;าท่ีเป=นผู;บรรจุซองกระดาษคําตอบใส�กล�องบรรจุซองกระดาษคําตอบเพ่ือส�งกลับ สทศ. และ
เตรียมส�งมอบให;ตัวแทนศูนย�สอบ 

๔. คณะกรรมการคุมสอบ (คณะครูปฏิบัติหน;าท่ี ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบางกอบัว) ประกอบด;วย 
  ๔.๑ นางปIยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๒  กรรมการคุมสอบ ห;องสอบท่ี ๒ 

๔.๒ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑  กรรมการคุมสอบ ห;องสอบท่ี ๒ 



มีหน�าท่ี    
ก�อนการสอบ   

      ๑. ร�วมประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ 
     ๒. รายงานตัวต�อหัวหน;าสนามสอบ และรับซองแบบทดสอบ ซองกระดาษคําตอบ ใบเซ็นชื่อผู;เข;าสอบ 
(สทศ. ๒) 
        ในวันสอบ/ระหว�างการสอบ  
      ๓. กํากับการดําเนินการสอบให;เป=นไปด;วยความเรียบร;อยท้ังภายในห;องสอบและบริเวณใกล;เคียงให;ความ 
โปร�งใสและยุติธรรม มีประสิทธิภาพและปฏิบัติตามข;อปฏิบัติของ สทศ. อย�างเคร�งครัด  
      ๔. การดําเนินการคุมสอบ ขอให;ยึดตามแนวปฏิบัติในคู�มือฉบับนี้เป=นหลักในการปฏิบัติงาน   
      ๕. ควบคุมไม�ให;ผู;เข;าสอบปฏิบัติผิดระเบียบหรือกระทําการทุจริตในระหว�างการสอบ  
      ๖. รายงานหัวหน;าสนามสอบ กรณีท่ีผู;เข;าสอบปฏิบัติผิดระเบียบการสอบหรือสงสัยว�าจะมีการทุจริตหรือ 
มีการทุจริตเกิดข้ึน และห;ามบุคคลท่ีไม�เก่ียวข;องเข;าบริเวณห;องสอบ  
     ๗. รักษาความลับของแบบทดสอบ โดยไม�ให;บุคคลอ่ืนหรือกรรมการคุมสอบดูแบบทดสอบ 
     หลังเสร็จส้ินการสอบ   
      ๘. ตรวจสอบการกรอกข;อมูลและการระบายท่ีหัวกระดาษคําตอบให;เรียบร;อยและถูกต;อง  
    ๙. ตรวจนับกระดาษคําตอบและแบบทดสอบให;ถูกต;องและครบถ;วน  
    ๑๐. หลังเสร็จสิ้นการสอบในแต�ละวิชารักษากระดาษคําตอบและแบบทดสอบของผู;เข;าสอบไม�ให;สูญหาย    
และต;องนําส�งกรรมการกลาง/หัวหน;าสนามสอบทันที 

๕. เจ�าหน�าท่ีประสานงานประจําสนามสอบ  
๕.๑ นางจุฬารัตน�  เฟdeองฟู  ครู คศ.๓ โรงเรียนบ;านบางจาก 

มีหน�าท่ี    
     ๑. ทําหน;าท่ีเป=นผู;ประสานงานเรื่องอาคารสถานท่ี การจัดห;องสอบและติดเอกสารการจัดสอบท่ีบอร�ด
ประชาสัมพันธ�และหน;าห;องสอบ   
    ๒. อํานวยความสะดวกในด;านต�างๆกับบุคลากรภายในสนามสอบ โดยไม�ต;องรับผิดชอบเก่ียวกับ
แบบทดสอบกระดาษคําตอบและการบริหารการสอบ 

๖. เจ�าหน�าท่ีประชาสัมพันธ>  
๕.๑ นางเพ็ญนภา  สุพรรณ  เจ;าหน;าท่ีธุรการโรงเรียนบ;านบางจาก 

มีหน�าท่ี    
     ๑. ประชาสัมพันธ�การสอบ ตอบข;อซักถามและให;ข;อมูลรายละเอียดต�างๆ เพ่ือให;ผู;เข;าสอบได;รับทราบ 
เช�น เวลาสอบแต�ละวิชา กําหนดการสอบ อุปกรณ�ท่ีอนุญาตให;นําเข;าห;องสอบ และระเบียบการเข;าสอบ รวมถึงข;อควร
ปฎิบัติต�างๆท้ังก�อนสอบ ระหว�างสอบและหลังการสอบ เป=นต;น   
    ๒. ประกาศเวลาให;ผู;เข;าสอบได;รับทราบก�อนเริ่มการสอบของแต�ละวิชาและระหว�างการสอบ ตาม
ช�วงเวลา ดังนี้ 

ครั้งท่ี ๑  เม่ือถึงเวลาสอบ 



   ครั้งท่ี ๒  เม่ือการสอบผ�านไป ๓๐ นาที 
    ครั้งท่ี ๓  ก�อนหมดเวลาสอบ ๕  นาที 
   ครั้งท่ี ๔  เม่ือหมดเวลาสอบ   

๗. นักการ ภารโรง  
๕.๑ นางจอง พลอ่ืน นักการ ภารโรง 

มีหน�าท่ี    
     ๑. อํานวยความสะดวกแก�กรรมการคุมสอบและบุคลากรในสนามสอบ ตามท่ีได;รับการร;องขอ   
    ๒. ก�อนดําเนินการสอบจัดเตรียมสถานท่ีในการติดเอกสารประชาสัมพันธ� และจัดห;องสอบตามแผนผังท่ี 
สทศ. กําหนด  
    ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได;รับมอบหมายจากหัวหน;าสนามสอบ 

๖. คณะกรรมการฝDายสถานท่ี ประกอบด;วย 
๖.๑ นางสาวประภาพร จําเริญ  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสุภาพ  อาจนนลา  ครู คศ.๓  กรรมการ 

  ๖.๒ นางพวงพยอม รุจิโภชน�  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๖.๓ นางสาวปาจารีย� เศษโถ  ครูผู;ช�วย   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน�าท่ี  เตรียมสถานท่ีในการจัดสอบ ก�อนการดําเนินการสอบ ติดเอกสารประชาสัมพันธ� แผนผังการนั่ง
สอบ รวมท้ังติดสต๊ิกเกอร�บนโตGะผู;เข;าสอบ ให;เป=นท่ีเรียบร;อย ก�อนถึงวันสอบ และจัดสถานท่ีสอบกลับคืนสภาพเดิม
หลังจากดําเนินการสอบเสร็จ 

๗. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว�างและอาหารกลางวันให�กับกรรมการคุมสอบ ประกอบด;วย 
๗.๑ นางจุฬารัตน� เฟdeองฟู  ครู คศ. ๓   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗.๓ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๗.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู;ช�วย    กรรมการและผู;ช�วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารว�างและอาหารเท่ียงสําหรับคณะกรรมการคุมสอบ 
  ๒. ติดต�อประสานงานกับบุคคลหรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข;อง   

ท้ังนี้  ให;ผู; ท่ีได;รับการแต�งต้ังตามคําสั่งปฏิบัติหน;าท่ีท่ีได;รับมอบหมายโดยเคร�งครัด เพ่ือให;การ
ดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาป+ท่ี ๖ ป+การศึกษา ๒๕๖๓ เป=นไป
ด;วยความเรียบร;อยมีประสิทธิภาพ น�าเชื่อถือและเกิดผลประโยชน�สูงสุดแก�ราชการ พร;อมท้ังให;ลงลายมือชื่อรับทราบ
การปฏิบัติงานของข;าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ;านบางจาก ตามเอกสารแนบท;ายคําสั่งนี้ 

ท้ังนี้ตั้งแต�บัดนี้เป=นต;นไป  
 

      สั่ง ณ วันท่ี  ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

              ลงชื่อ 
                      (นายตร ีศตสังวัตสร�) 

         ผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านบางจาก 



ตารางสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   

ช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๖ ป5การศึกษา ๒๕๖๓ 
สนามสอบ โรงเรียนบ�านบางจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

วันเสาร>ท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

วันสอบ เวลา รหัสวิชา วิชา เวลาสอบ 

วันเสาร� 
 ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

๐๘.๔๕ น. อนุญาตให;เข;าห;องสอบ/ตรวจบัตรประจําตัวและอุปกรณ�ท่ีใช;ในการสอบ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ๖๔ คณิตศาสตร� ๖๐ นาที 

พัก ๓๐ นาที 
๑๐.๑๕ น. อนุญาตให;เข;าห;องสอบ/ตรวจบัตรประจําตัวและอุปกรณ�ท่ีใช;ในการสอบ 

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ๖๑ ภาษาไทย ๙๐ นาที 

พัก ๙๐ นาที 
๑๓.๑๕ น. อนุญาตให;เข;าห;องสอบ/ตรวจบัตรประจําตัวและอุปกรณ�ท่ีใช;ในการสอบ 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ๖๕ วิทยาศาสตร� ๖๐ นาที 

พัก ๓๐ นาที 
๑๔.๔๕ น. อนุญาตให;เข;าห;องสอบ/ตรวจบัตรประจําตัวและอุปกรณ�ท่ีใช;ในการสอบ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๖๓ ภาษาอังกฤษ ๖๐ นาที 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ช้ันประถมศึกษาป5ท่ี ๖ ป5การศึกษา ๒๕๖๓ 
ศูนย>สอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

วันเสาร>ท่ี ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๑๑ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร� ผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ� ภู�กรุด รองผู;อํานวยการโรงเรียนบ;านบางจาก  
๓ นางจุฬารัตน� เฟdeองฟู ครู ค.ศ.๓  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครู ค.ศ.๓  
๔ นางปIยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๒  
๕ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๖ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน� ครู ค.ศ.๑  
๘ นางสาวปาจารีย� เศษโถ ครูผู;ช�วย  
๙ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู;ช�วย  

๑๐ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๑ นางจอง พลอ่ืน นักการภารโรง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


