
 
 

 

คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 
ท่ี ๐๑ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ�านบางจาก  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 

 

 

เพ่ือให	การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนบ	านบางจาก เป�นไปด	วยความเรียบร	อย มีประสิทธิภาพในการ
ให	บริการและการแก	ไขป%ญหา บรรลุวัตถุประสงค*ตามโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร	างความปลอดภัยให	แก+
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แห+งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ	านบางจาก ในคราวประชุม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี  ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนบ	านบางจาก จึงแต+งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย
โรงเรียนบ	านบางจาก ประกอบด	วย 

๑. ท่ีปรึกษา ประกอบด	วย 
๑.๑ นายพละ  เป@Aยมสวัสด์ิ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒ นายวันฉัตร  ชินสุวาเทย*  ผู	อํานวยโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๓ นางสาวกัลยารัตน*  เกษสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางจาก 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๔ นางรัตนา  อําพันทอง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลบางจาก 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๕ นายอุดม  มีเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง เขต ๓ 
     จังหวัดสมุทรปราการ 
๑.๖ นายสมชาย  ทับยาง   ผู	อํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลัดหลวง 
     จังหวัดสมุทรปราการ 

มีหน�าท่ี    
ให	คําแนะนําท่ีเป�นประโยชน*ต+อการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 

 



๒. คณะกรรมการ  ประกอบด	วย 
๒.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร*  ผู	อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาววิไลลักษณ* ภู+กรุด     รองผู	อํานวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

และปฏิบัติหน	าท่ีเจ	าหน	าท่ี           
Operator โรงเรียน 

 ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา หัวหน	ากลุ+มบริหารงบประมาณ    กรรมการ 
๒.๔ นางจุฬารัตน*  เฟOAองฟู   หัวหน	ากลุ+มบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๒.๕ นายอัมพร  นันนวล  หัวหน	ากลุ+มบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
๒.๖ นายรุจน* เล+าฮะ  หัวหน	ากลุ+มบริหารวิชาการ กรรมการ 

  ๒.๗ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๒.๘ นางสาวศศิธร จันทร*ชนะ ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๒.๙ นางสาวอัยย*  แก	วอาชา ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช+วย        กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวปาจารีย*  เศษโถ ครูผู	ช+วย        กรรมการ 
  ๒.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑           กรรมการ 
  ๒.๑๔ นายรุจน* เล+าฮะ            ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๒.๑๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑      กรรมการ 
  ๒.๑๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน* ครู คศ.๑      กรรมการ 
  ๒.๑๗ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ      กรรมการ 
  ๒.๑๘ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑       กรรมการ 
  ๒.๑๙ นางสาวณหทัย ปSอมชูแก	ว ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๒๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑      กรรมการ 
  ๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม      กรรมการ 

๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร*แดง ครูอัตราจ	าง       กรรมการ 
๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ครูชํานาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๔ นางสาววิไลลักษณ* ภู+กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและผู	ช+วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี    
เสริมสร	างความปลอดภัย จัดให	มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช+วยเหลือนักเรียน ให	เกิดการ

เรียนรู	อย+างมีคุณภาพ มีความสุขและได	รับการปกปSอง คุ	มครองความปลอดภัยท้ังด	านร+างกาย และจิตใจ จัดให	มี
กิจกรรมเสริมสร	างทักษะให	นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต+างๆ ท+ามกลางสภาพแวดล	อม
ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 



ให	ผู	ท่ีได	รับแต+งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน	าท่ีอย+างเต็มความสามารถ เพ่ือให	เกิดประโยชน*สูงสุดต+อทางราชการ 
พร	อมท้ังให	ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข	าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ	านบางจาก 
ตามเอกสารแนบท	ายคําสั่งนี้ 

 
ท้ังนี้ตั้งแต+ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป�นต	นไป  
 

                                         สั่ง ณ วันท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 

                   ลงชื่อ  
                       (นายตร ีศตสังวัตสร*) 

                                            ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนบ�านบางจาก  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
ณ โรงเรียนบ�านบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อ�างถึง หนังสือคําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๐๑ / ๒๕๖๕ ส่ัง ณ วันท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร* ผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณ* ภู+กรุด รองผู	อํานวยการโรงเรียนบ	านบางจาก  
๓ นายรุจน* เล+าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตน* เฟOAองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน* ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวศศิธร จันทร*ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ปSอมชูแก	ว ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นางสาวอัยย* แก	วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๗ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู	ช+วย  
๑๘ นางสาวปาจารีย* เศษโถ ครูผู	ช+วย  
๑๙ นางสาวจริยา จันทร*แดง ครูอัตราจ	าง   
๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย* ครูอัตราจ	าง   
๒๑ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 
 



 


