
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๑๖ / ๒๕๖๕  

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบานบางจาก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก จะจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบานบางจาก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕

เพื่ อ ให เป นแผนปฏิ บั ติการใน โรงเรียน  ให สามารถดำเนินการจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต ๑ และตามแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สอดคลองกบัวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคของ

โรงเรียนบานบางจาก โดยยึดขอบขายงานการบริหารโรงเรียน และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑                

ในปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ    

ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       

พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕)   

จึงแตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบานบางจาก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้  

๑. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ            หัวหนาบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 

๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนาบริหารงานงบประมาณ     กรรมการ 

๑.๕ นางจุฬารัตน เฟองฟู          หัวหนาบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล            หัวหนาบริหารงานท่ัวไป   กรรมการ 

๑.๗ นางสาวศศิธร  จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๘ นางพวงพยอม  รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๙ นางสาวประภาพร  จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

     ๑. ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย

และเกิดผลดีแกทางราชการ 

 

 



    ๒. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานตามท่ีไดมอบหมายใหบุคลากรรับผิดชอบงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

   ๓. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในงาน/โครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ       

ของโรงเรียน 

    ๔. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 
 คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับปฐมวัย) 

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานวิชาการ) 

๒.๑ โครงการสงเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผูเรียนระดับปฐมวัย ประกอบดวย 

   ๑. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑     หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๒ โครงการการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ประกอบดวย 

  ๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๓ โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ  
 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานการบริหารงานบุคคล) 

๓.๑ โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรการศึกษาปฐมวัย 

ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
 

๔. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานการบริหารท่ัวไป) 

๔.๑ โครงการการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีเอื้อตอการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔.๒ โครงการสายสัมพันธบัณฑิตนอย ประกอบดวย 

๑. นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ  

 

 

 



 คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (ระดับประถมศึกษา) 

๕. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานวิชาการ) 

๕.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามจุดเนน ๘ กลุมสาระ ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวประภาพร จำเริญ         ครู คศ.๑   หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๕.๒ โครงการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวประภาพร จำเริญ         ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๕.๓ โครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวนิดติญา บุญพา           ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๓. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๕.๔ โครงการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาโครงการ  

 ๒. นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๓. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๔. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๕.๕ โครงการสงเสริมภูมิปญญาพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวพิราวรรณ  สมมิตร  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

 ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย   กรรมการ 

๕.๖ โครงการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและแสวงหาความรูมุงสูการวิจัย ประกอบดวย 

 ๑. นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๕.๗ โครงการชุมนุมท่ีฉันชอบ ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา           ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสาวจรยิา จันทรแดง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๕.๘ โครงการสัปดาหอาเซียน ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย     กรรมการ 

   ๓. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑   กรรมการ 



๕.๙ โครงการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๕.๑๐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนรวม ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

๒. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓. นางสาวจรยิา จันทรแดง  ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๕.๑๑ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นางสาวนิดติญา บุญพา           ครู คศ.๑  กรรมการ 

๕.๑๒ โครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรมและเคร่ืองมือวัดผลประเมินผล เพื่อการเรียนการสอน ประกอบดวย 

 ๑. นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนาโครงการ 

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๓. นางสาวนิดติญา บุญพา           ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔. นางจริยา  จันทรแดง   ครูอัตราจาง  กรรมการ 

๕.๑๓ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดวย 

 ๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูชำนาญการ  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 

 ๓. นายรุจน เลาฮะ   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ  

 ๔. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๕.๑๔ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบานบางจาก ประกอบดวย 

 ๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาโครงการ 

 ๒. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครู คศ.๑  กรรมการ 
 

๖. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานงบประมาณ) 

๖.๑ โครงการพัฒนาการเงินและการบัญชี ประกอบดวย 

 ๑. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนาโครงการ 

 ๒. นางสาวประภาพร  จำเริญ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

 

 

 



๖.๒ โครงการจัดสรรงบประมาณคาสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

๑. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย   หัวหนาโครงการ 

๒. นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๖.๓ โครงการจัดหาวัสดุสำนักงานเพื่อพัฒนาสำนักงาน การเงิน พัสดุ ประกอบดวย 

๑. นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูผูชวย   หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟู            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๓. นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ  ครูธุรการ  กรรมการ 
 

๗. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานการบริหารงานบุคคล) 

๗.๑ โครงการสงเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรในโรงเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๗.๒ โครงการประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 

 ๑. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนาโครงการ 

 ๒. นางสาวพิราวรรณ  สมมิตร  ครู คศ.๑  กรรมการ  

๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๔. นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ  ครูธุรการ  กรรมการ 

๗.๓ โครงการครูอัตราจางในโรงเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นางพวงพยอม รุจิโภชน  ครู คศ.๑    หัวหนาโครงการ 

๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ  ครูธุรการ  กรรมการ 
 

๘. คณะกรรมการรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม (แผนงาน ดานการบริหารท่ัวไป) 

๘.๑ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบดวย 

 ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๘.๒ โครงการกิจกรรมวันสำคัญ ประกอบดวย 

 ๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ         ครชูำนาญการ  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๓. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

 

 

 

 



๘.๓ โครงการกีฬาหรรษามุงพัฒนาสุขภาพ ประกอบดวย 

 ๑. นายฐานันนดร  โชติผล  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  กรรมการ  

๘.๔ โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นายอัมพร  นันนวล            ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นายฐานันนดร  โชติผล  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครู คศ.๑  กรรมการ  

๔. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๘.๕ โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ / วารสาร / เว็บไซต ประกอบดวย 

 ๑. นางจุฬารัตน เฟองฟ ู            ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนาโครงการ 

 ๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 

 ๓. นางสาวประภาพร  จำเริญ  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๔. นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ  ครูธุรการ  กรรมการ 

๘.๖ โครงการประชุมผูปกครอง ประกอบดวย 

 ๑. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ   หัวหนาโครงการ  

๒. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 ๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  ครู คศ.๑  กรรมการ  

๘.๗ โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ  

 ๒. นางสาวพรพไิล ธิการ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางสาวนิดติญา บุญพา  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๘.๘ โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน ประกอบดวย 

 ๑. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  หัวหนาโครงการ 

   ๒. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๘.๙ โครงการบริหารโรงเรียนเปนฐานคณะกรรมการฯ รวมมือ ประกอบดวย 

 ๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด       รองผูอำนวยการโรงเรียน หัวหนาโครงการ 

๒. นายตร ีศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 

 ๓. นางสุภาพ อาจนนลา   ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๔. นายอัมพร นันนวล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๘.๑๐ โครงการอนามัยโรงเรียน ประกอบดวย 

๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ         ครชูำนาญการ  หัวหนาโครงการ 

๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางเตือนใจ สุระภา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา   พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 



๘.๑๑ โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียนบานบางจาก ประกอบดวย 

๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ         ครชูำนาญการ  หัวหนาโครงการ 

 ๒. นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๓. นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง  คร ูคศ.๑  กรรมการ 

๕. นางสาวอัยย  แกวอาชา  คร ูคศ.๑  กรรมการ 

โดยใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีดังนี้ 

๑. เปนผูรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๒. เปนผูดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมแลวรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปการดำเนินงาน

เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค ความสำเร็จ แนวทางปรับปรุงแกไขเมื่อส้ินปการศึกษา 

๓. ใหกำหนดแนวทางการปรับปรุงแกไขและการพัฒนางาน/โครงการ/กิจกรรมใหเกิดผลดี 

        ๔. หากเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงานใหรายงานผูบริหารสถานศึกษาทราบเพื่อหาทาง

แกไขปญหาตางๆตอไป 

 

อนึ่ง ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกำลังเต็ม

ความสามารถ โดยถือประโยชนของนักเรียน และสวนรวมเปนท่ีต้ัง และใหรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเมื่อส้ิน

ปการศึกษา ๒๕๖๕ และหรือภายหลังการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกำหนดในโครงการ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือ

รับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทาย

คำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
  

                                            ส่ัง ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
               ลงช่ือ 

                    (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนบานบางจาก ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

โรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๑๖ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 

 


