
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๔ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เพื่อเปนการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และใหการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวยความ

เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนระบบอยางชัดเจน  

  อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานบางจาก  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตรี  ศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ   หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการ กรรมการ 

 ๑.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนาฝายบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 

๑.๕ นางจุฬารัตน  เฟองฟู    หัวหนาฝายบริหารงานบุคคล กรรมการ  

 ๑.๖ นายอัมพร  นันนวล   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 

๑.๗ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

๑. สงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนและผดุงรักษาระบบการดูแลและชวยเหลือนักเรียน 

๒. สรางขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากร 

๓. เปนผูนำในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา 

๔. ประสานสัมพันธและสรางความเขมแข็งใหทีมประสาน ทีมทำและเครือขายการดำเนินงาน 

จากทุกภาคสวน 

๕. นิเทศ กำกับติดตามและประเมินผล 

 

๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 ๒.๒  นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  หัวหนาสายช้ันอนุบาล  กรรมการ 

 ๒.๓  นางสาวอัยย  แกวอาชา  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ กรรมการ 

 ๒.๔  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ กรรมการ 

 ๒.๕  นางสาวพริาวรรณ  สมมิตร  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ กรรมการ 

 

 



[๒] 

 ๒.๖  นายรุจน  เลาฮะ   หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ กรรมการ 

 ๒.๗  นางสุภาพ  อาจนนลา  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวประภาพร  จำเริญ  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ กรรมการ 

 ๒.๙  นายอัมพร  นันนวล   หัวหนางานกิจกรรมพฒันาผูเรียน กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางสาวณหทัย  ปอมชูแกว  หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี    

    ๑. ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

    ๒. ประสานงานระหวางคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินงาน และหนวยงานอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๓. จัดทำเครื่องมือ ส่ือ อุปกรณ ท่ีจำเปนในการพัฒนาดำเนินงานและรับผิดชอบในการช้ีแจง สราง

ความรู ความเขาใจ แกผูปฏิบัติงาน 

    ๔. จัดการประชุมคณะกรรมการทุกฝายอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาแนวทางในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

    ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและดำเนินการอื่นใดเพื่อใหระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย 

๑.  นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด  รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวศศิธร  จันทรชนะ  หัวหนาสายช้ันอนุบาล  กรรมการ 

 ๓.  นางสาวอัยย  แกวอาชา  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ กรรมการ 

 ๔.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ กรรมการ 

 ๕.  นางสาวพริาวรรณ สมมิตร  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ กรรมการ 

 ๖.  นายรุจน  เลาฮะ   หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ กรรมการ 

 ๗.  นางสุภาพ  อาจนนลา   หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ กรรมการ 

 ๘.  นางสาวประภาพร  จำเริญ  หัวหนาสายช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ กรรมการ 

 ๙.  นายอัมพร  นันนวล   หัวหนางานกิจกรรมพฒันาผูเรียน กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ  ครูธุรการ   กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวณหทัย  ปอมชูแกว  หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กรรมการและเลขานุการ 

๓.๑ ระดับช้ันอนุบาล ประกอบดวย 

 ๑.  นางสาววราพัณณ  จิระอรุณพัฒน ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๑ กรรมการ 

 ๒.  นางสาวขวัญใจ  ทายทอง  ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๒ กรรมการ 

 ๓.  นางสาวศศิธร   จันทรชนะ  ครูประจำช้ันอนุบาลปท่ี ๓ กรรมการ 

 ๔.  นางจันทรกร   วรทรัพย  พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  กรรมการ 

 



[๓] 

๓.๒ เด็กพิเศษ ประกอบดวย 

 ๑.  นางเตือนใจ สุระภา   หองเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวจรยิา จันทรแดง  หองเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

 ๓.๓ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ ประกอบดวย 

 ๑.  นางสาวอัยย  แกวอาชา  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๑ ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวนิดติญา  บุญพา  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑/๒  กรรมการ 

๓.๔ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ ประกอบดวย 

 ๑.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๑  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางฉวีวรรณ   เดชเดชา  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒/๒  กรรมการ 

๓.๕ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ ประกอบดวย 

 ๑.  นางสาวพิราวรรณ สมมิตร  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๑  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวพรพิไล  ธิการ   ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓/๒  กรรมการ 

๓.๖ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ประกอบดวย 

 ๑.  นายรุจน  เลาฮะ   ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๑  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายอัมพร  นันนวล   ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔/๒  กรรมการ 

๓.๗ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ ประกอบดวย 

 ๑.  นางสุภาพ  อาจนนลา   ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๒  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางพวงพยอม  รุจิโภชน  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕/๑  กรรมการ 

๓.๘ ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ ประกอบดวย 

 ๑.  นางสาวประภาพร  จำเริญ  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๑  ประธานกรรมการ 

 ๒.  นางสาวปาจารีย  เศษโถ  ครูประจำช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖/๒  กรรมการ 

๓.๙ ครูพิเศษ ประกอบดวย 

๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู    ครชูำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 

๒ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว  ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๓ นายฐานันดร โชติผล   ครู คศ.๑           กรรมการ 

  ๔ นางสาวจรยิา จันทรแดง  ครูอัตราจาง   กรรมการ     

มีหนาท่ี    

๑. ประสานงานกับผูเกี่ยวของและดำเนินการประชุมช้ีแจง 

๒. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับช้ัน 

    ๓. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความตองการของครูท่ีปรึกษาและนักเรียน เพื่อประโยชนตอการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๔. ประชุมคณะกรรมการอยางตอเนื่อง สม่ำเสมอ 

๕. ดำเนินการดูแลใหความชวยเหลือนักเรียน ตามข้ันตอนและกระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 



[๔] 

บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในคณะกรรมการดำเนินงาน 

๑. หัวหนาระดับ/รองหัวหนาระดับ 

๑.๑ ติดตามกำกับดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 

๑.๒ ประสานงานกับผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๑.๓ จัดประชุมครูในระดับเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

๑.๔ จัดประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณี (Case Conference) 

๑.๕ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานประเมินผลสงผูบริหารโดยผานทีมประสาน 

๒. ครูท่ีปรึกษา/ครูประจำช้ัน 

๒.๑ ดำเนินการดูแลชวยเหลอนักเรียนตามแนวทางท่ีกำหนดดังนี ้

 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล โดยการรวบรวมขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทำขอมูลใหเปนระบบ        

และเปนปจจุบัน 

  การคัดกรองนักเรียน วิเคราะหขอมูลจำแนกจัดกลุมผูเรียน เชน กลุมเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ    

กลุมปกติ กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหาตองการการชวยเหลือโดยเรงดวน 

  สงเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน สงเสริมพัฒนาผูเรียนใหรูจัก

ตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิต 

  การปองกันและแกไขปญหา ดูแลชวยเหลือใหคำปรึกษากรณีปญหาท่ีไมยุงยาก ซับซอน              

ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 

  การสงตอ กรณีมีปญหาของนักเรียนซับซอน ใหสงตอไปยังครูแนะแนว ฝายปกครอง หรือผูมี

ทักษะความสามารถตรงกับลักษณะปญหา 

      ๒.๒ พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวิทยาการแนะแนวและการใหคำปรึกษา 

      ๒.๓ รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี 

      ๒.๔ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผล รายงานสงระดับหัวหนา 

 ๓. ครูแนะแนว 

     ๓.๑ นิเทศ (Supervising) สนับสนุนและเปนแกนหลักแกครูท่ีปรึกษาและผูเกี่ยวของทุกคนในการให

ความรู เทคนิค วิธีการ และกระบวนการตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนวเพื่อใชในการดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

ประเด็นสำคัญตอไปนี ้

  - เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือ เพื่อการรูจักและเขาใจผูเรียน รวมท้ังการคัดกรองจัดกลุมผูเรียน     

การใหคำปรึกษาเบ้ืองตน เชน การใชระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ 

  - เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผูปกครองช้ันเรียนและกิจกรรมสำหรับ

ผูเรียนทุกกลุมคัดกรอง 

  - ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกัลปธรรมชาติและลักษณะขอผูเรียนกลุมพิเศษประเภทตางๆ         

และเสนอแนะแนวทางในการดูแลชวยเหลือสงเสริมและการพัฒนาผูเรียน 

    ๓.๒ ใหคำปรึกษา (Counseling) แกผู เรียน (ในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไมสามารถแกไขหรือยากตอ              

การชวยเหลือ) ผูปกครองและผูขอรับบริการท่ัวไป 



[๕] 

    ๓.๓ ประสาน (Co–ordinating) กับผูเกี่ยวของท้ังในและนอกสถานศึกษา เปนระบบ “เครือขาย”    

ในการดำเนินงานแนะแนวและการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๓.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในคาบแนะแนว 

    ๓.๕ ใหบริการตาง ๆ หรือจัดทำโครงการ กิจกรรมกลุมตาง ๆ ใหกับนักเรียน ซึ่งเปนการสนับสนุน

ระบบ   การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๓.๖ รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี 

    ๓.๗ ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหายากจอการชวยเหลือของครูแนะแนว ใหสงตอผูเช่ียวชาญภายนอกและ

ติดตามผลการชวยเหลือนั้น 

    ๓.๘ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารและหัวหนาระดับ 

 ๔. ครูผูสอนประจำวิชาและครูท่ีเก่ียวของ 

    ๔.๑ ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อรูจักและเขาใจผูเรียนอยางแทจริง 

    ๔.๒ ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแกครูท่ีปรึกษาและใหความรวมมือกับครูท่ีปรึกษาและผูเกี่ยวของใน

การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๔.๓ ใหขอมูลการรูจักและเขาใจผูเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและบริการ

ตาง ๆ ใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

    ๔.๔ ใหคำปรึกษาเบ้ืองตนในรายวิชาท่ีสอนในดานการศึกษาตอการประกอบอาชีพทักษะการดำรงชีวิต

และบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค 

    ๔.๕ พัฒนาตนเองดานองคความรูทางจิตวิทยาและการแนะแนวและนำมาบูรณาการในการจัด

ประสบการณเรียนรูใหแกผูเรียน 

    ๔.๖ รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๔.๗ บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน สรุปผล และรายงานสงหัวหนาระดับ 

 ๕. ผูแทนนักเรียน 

    ๕.๑ เรียนรู ทำความเขาใจกรอบแนวความคิดของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

    ๕.๒ ประสานงานในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการจำเปนของเพื่อนนักเรียน 

    ๕.๓ มีสวนรวมในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

    ๕.๔ เปนแกนนำในการดูแลชวยเหลือเพื่อนนักเรียนใหไดรับประสบการณการเรียนรูและการเสริมสราง

ทักษะการดำรงชีวิตอยางเต็มตามศักยภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๖] 

แผนภูมิแสดงโครงสรางของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการประสานงาน (ทมีประสานงาน) 

คณะกรรมการดําเนนิงาน (ทีมทํา) 

การดําเนินงาน ( ครูที่ปรึกษา ) 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกต ิ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ( กลุ่มช่วยเหลือ ) 

ส่งเสริมพัฒนา ป�องกัน ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ฝ่ายกิจการนักเรียนให้การช่วยเหลือ 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป�นคนดี  

มีปัญญา มีความสุขและดํารงความเป�นไทย 

ได ไมได 

ได 
ไมได 

ได 
ไมได 

ชวยเหลือได 



[๗] 

ปรัชญาและหลักการในการทำงานของครูและผูเก่ียวของกับการพัฒนานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา ( ความเชื่อตามหลักจิตวิทยาและประชาธิปไตย ) หลักการ ( สิ่งท่ีควรยึดถือในการปฏิบัติ ) 

1. ทุกคนมีคุณคาและมีศักด์ิศร ี

แหงความเปนมนษย 

2. คนทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ 

ทัดเทียมกัน 

3. แตละคนมีศักยภาพท่ีสามารถ 

พัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเอง 

 

4. แตละคนมีความแตกตางกัน 

5. พฤติกรรมยอมมีสาเหตุและบุคคล

เปลี่ยนแปลงไดตามเหตปจจัยน้ันๆ 

1. จัดบริการใหกับทุกคน (โดยไมเลือก

ปฏิบัติ)และใหบริการดวยความเคารพใน

เกียรติแหงความเปนมนุษยท่ีเทาเทียมกัน 

2. การจัดบริการจะตองคำนึงถึงสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ไมมีการบังคับ 

3. การใหบริการ ตองเปดโอกาสใหบคุคลใช

ปญญาเรียนรูวิธีแกปญหาดวยตนเองและ

ไดพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

4. การใหบริการจะตองคำนึงถึงหรือ

ตอบสนองความแตกตางของแตละบุคคล 

5. การใหบริการคือการอำนายเหตุ - ปจจัยท่ี

เหมาะสมในการสรางเสริมพัฒนาการหรือ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

6. คนทุกคนยอมมีปญหาและคน

เปนสัตวสังคมที่ตองพึ่งพาอาศยั

กัน ซ่ึงพฤติกรรมของแตละบุคคล

ยอมสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน 

6. การใหบริการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเปน

ภารกิจท่ีพึงกระทำดวยความเมตตาและ

ดวยความรูความเขาใจ 



[๘] 

 

อนึ่ง ใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย ดวยความอุตสาหะวิริยะ เต็มกำลังเต็ม

ความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน และผลดีตอทางราชการ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการ

ปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรยีนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

  

                                            ส่ัง ณ วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 
              ลงช่ือ 

                    (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                          ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๙] 

 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๔ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๖ 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  

 


