
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๑๙ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝาย 

 คร้ังท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวย โรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดจัดกิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน และประชุมเครือขาย

ผูปกครองนักเรียน ภาคี ๔ ฝาย ครั้งท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ต้ังแตระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ในวันอาทิตยท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค     

โรงเรียนบานบางจาก เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล แจงผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน      

และรวมกันวางแนวทางการดำเนินงานตางๆ ของทางโรงเรียน  

เพื่อใหการจัดการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค อาศัยอำนาจตาม 

มาตรา ๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนดไว ใหเปนหนาท่ีของสวน

ราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ            ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๑.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการประชุม

ผูปกครอง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๕ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๘ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๒๐ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๓ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ  เพื่อใหกิจกรรมการประชุม

ผูปกครองดำเนินไปดวยความเรียบรอย สรุปขอมูลท้ังหมดสงผูอำนวยการโรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๓.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๓.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 



๓.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๓.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๓.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๓.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๓.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๓.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๓.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดสถานท่ีบริเวณประชุม ลานอเนกประสงค ประกอบดวยชุดโตะหมูบูชา โตะรับแขกและ

เกาอี้สำหรับผูปกครองท่ีมารวมงาน โตะ – เกาอี้ สำหรับผูปกครองมาลงทะเบียน จัดโพรเด้ียมหนาเวที ตกแตงสถานท่ี 

ประดับเวที ปายไวนิลกิจกรรม ใหครบถวนสมบูรณ และสวยงาม พรอมเครื่องขยายเสียง และดูแลความเรียบรอยตาม

อาคารตางๆ 

 

๔. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน และประสานงานกับผูปกครองระดับครูท่ีปรึกษาสายช้ัน  

 ๔.๑ ฝายรับลงทะเบียนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันอนุบาล ๑ - ๓ ประกอบดวย 

๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน ครูอัตราจาง  ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๒ 

๒. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

 ๔.๒ ฝายรับลงทะเบียนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๓ ประกอบดวย 

๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒ 

๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑ 

๔. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒ 

๕. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑ 

๖. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒ 

 ๔.๓ ฝายรับลงทะเบียนผูปกครองนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ประกอบดวย 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒ 

๓. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑ 

๖. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย   ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒ 



มีหนาท่ี ตอนรับ แจกเครื่องด่ืม แจกเอกสารและรับรายงานตัวผูปกครองท่ีมารวมกิจกรรมตาม

ระดับช้ัน และแบบบันทึกควมพึงพอใจ  

 

๕. คณะกรรมการฝายบริการจำหนายเสื้อผา และอุปกรณการเรียน ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๓ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี บริการจำหนายเส้ือผา และอุปกรณการเรียน แกผูปกครองท่ีมีความประสงค 

  

๖. คณะกรรมการประชาสัมพันธ พิธีการ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๖.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  

 

๗. คณะกรรมการบันทึกภาพและจัดเก็บภาพกิจกรรม ประกอบดวย 

๗.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๗.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครธูุรการ                กรรมการ 

๗.๔ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรม ใหครบถวน  

 

๘. คณะกรรมการคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประกอบดวย 

๘.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๘.๓ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๘.๔ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๘.๕ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๘.๖ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๘.๗ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   

๑. คณะกรรมการคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจสอบนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ท่ีจะเขามาใน



สถานศึกษาจะตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา หรือเฟสชิลทุกคน หากตรวจพบวาไมสวม หนากาก

อนามัยหรือหนากากผาหรือเฟสชิล มาโรงเรียนไดจัดใหมีบริการจำหนายหนากากผาในราคาถูกเพื่อใหทุกคน

สวมหนากากกอนเขาสถานศึกษา หรือไมอนุญาติใหเขารวมประชุมดังกลาวได 

๒. คณะกรรมการคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกายนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ผูปกครอง บริเวณหนาประตูหากพบนักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ท่ีมีไข (อุณหภูมิต้ังแต 

๓๗.๕ องศา เซลเซียสข้ึนไป)  ไมอนุญาตใหเขารวมประชุมและใหเดินทางกลับบานทันที เพื่อรอดูอาการ 

๓. คณะกรรมการคัดกรองกอนเขาสถานศึกษา เฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ใชเจลแอลกอฮอล 

ลางมือทุกคนกอนเขาสถานศึกษา 

๔. เมื่อเขามาในสถานศึกษาทุกคนตองเวนระยะหางประมาณ ๑ – ๒ เมตร 

 

๙. คณะกรรมการฝายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๙.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๙.๓ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๙.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานตอผูอำนวยการ

โรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๙  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
              ลงช่ือ  
                       (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

  



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประชุมผูปกครองนักเรียน และภาคี ๔ ฝาย 

คร้ังท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันอาทิตยท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๑๙ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๙ 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 ค.ศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู ค.ศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู ค.ศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู ค.ศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู ค.ศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู ค.ศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู ค.ศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  
 


