
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำคูมือการเฝาระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

รองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนบานบางจาก 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ มีกำหนด     

เปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใตสถานการณการแพรระบาด         

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต ๑ ซึ่งรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและผูอำนวยการสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงดำเนินการจัดทำคูมือการเฝาระวังติดตาม และ           

แผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ รองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(Covid-19) โรงเรียนบานบางจาก เพื่อสรางความมั่นใจใหแกนักเรียน ผูปกครอง และประชาชนท่ัวไปวา โรงเรียน

บานบางจาก มีแนวทางการสรางความปลอดภัยใหกับนักเรียนกอนการเปดภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕     

และระหวางท่ีจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดและเปนไปตามนโยบายตนสังกัดทุกประการ จึงแตงต้ังบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา ประกอบดวย 

๑.๑ นายพละ  เปยมสวัสด์ิ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๒ นายจงวิทย  เปยมสวัสด์ิ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ         

๑.๓ นางสาวผองศรี  เฉินยืนยง  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑.๔ นายวัชระ  เปยมสวัสด์ิ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ         

๑.๕ นางสมพิศ  สินเปรม   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑.๖ นายอัฏฐวัฒน  บรรเริงศร ี  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑.๗ นายทรงวุฒิ  ทองทัศนียพร  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

๑.๘ นางบุญเรือน  สุขะวีระกิจ  กรรมการผูแทนผูปกครอง 

๑.๙ นางสุภาพ อาจนนลา   กรรมการผูแทนคร ู   

๑.๑๐ นายธรรมศาสตร  จันทรรอด กรรมการผูแทนศิษยเกา    

๑.๑๑ นายไชยา  กันเดช   กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 

๑.๑๒ นายธนพงศ  แจงเจริญ  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

๑.๑๓ พระสมุหไพโรจน วิโรจนโน  กรรมการผูแทนองคกรศาสนา  

๑.๑๔ พระประมวล  ธมฺมาสโย  กรรมการผูแทนองคกรศาสนา   

๑.๑๕ นายตรี ศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 



มีหนาท่ี  ใหคำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินงานจัดทำคูมือการเฝาระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕ รองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียน

บานบางจาก ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  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 นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๒.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒.๒๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  มีหนาท่ีดำเนินจัดทำคูมือการเฝาระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา 

๒๕๖๕ รองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนบานบางจาก ใหเปนไปตาม

นโยบายตนสังกัดและตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขทุกประการ รวมท้ังติดตาม วัดและ

ประเมินผลการดำเนินงาน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย และรายงานผลการดาเนินงานตอผูอานวยการโรงเรียน

รับทราบ 

 

 

 

 



อนึ่ง ใหผู ท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกำลัง      

เต็มความสามารถ โดยถือประโยชนของนักเรียน และสวนรวมเปนท่ีต้ัง พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
  

                                            ส่ัง ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

              ลงช่ือ 

                     (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการจัดทำคูมือการเฝาระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุ  

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๕  

รองรับการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) โรงเรียนบานบางจาก 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๑ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๖ พฤษภาคม 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  

 

 

 


