
 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๓๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยโรงเรียนบานบางจาก มีความมุงมั่นในการปลูกจิตสำนึกนักเรียนใหเห็นถึงความสำคัญในความ

จงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย โรงเรียนจึงไดกำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน 

๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมทอง –พานพุมเงิน)   

เพื่อใหการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนบานบางจากจึงขอแตงต้ัง

คณะกรรมการปฏิบัติหนาท่ี ดังนี ้

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 นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี อำนวยการในการจัดกิจกรรมและดำเนินการแกปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในระหวางจัด

กิจกรรมทุกกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนเสร็จส้ินกิจกรรม 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๕ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



๒.๙ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง 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 นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๒.๑๗ นางสาวจริยา 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 นางจุฬารัตน เฟองฟู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ดำเนินการติดตอประสานงานแกไขปญหาตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จ

ตามวัตถุประสงค 
  

๓. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  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 

  ๓.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๓.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

 ๓.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   



๓.๑๗ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๓.๑๘ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๓.๑๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๓.๒๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมใหอยูในความสงบ เรียบรอย 

 

๔. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๔.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

  ๔.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๔.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๔.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๔.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๔.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๔.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๔.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๔.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๔.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๔.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑.จัดหาอุปกรณและจัดเตรียมสถานท่ีใหเหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

จัดเตรียมพานพุมเงิน-พุมทอง  

 ๒. ปายโรงเรียน  

 ๓. โตะ-เกาอี้ เพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคล  สมุดลงนามถวาย พระพรชัยมงคล 

จำนวน ๑ เลม  



๔. จัดตั้งโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณ พรอมเครื่องราชสักการะ จัดตกแตง

สถานท่ีประดับพระฉายาลักษณ ประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. 
 

๕. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๕.๑ นางจุฬารัตน  เฟองฟู ครชูำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

         ๕.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครธูุรการ                กรรมการ 

๕.๔ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๕ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกำหนดการ  

 

๖. คณะกรรมการฝายพิธีกร/พิธีการ ประชาสัมพันธ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

 ๖.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

  ๖.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นายฐานันดร โชติผล  ครูผูชวย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ๑. ประชาสัมพันธและจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พรอมดำเนินพิธี

การตามข้ันตอน เตรียมเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

  ๒. จัดเตรียมถอยคำกลาวถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

  ๓. ดำเนินงานตามกำหนดการถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชิน ี

 
๗. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน (การบำเพ็ญสาธารณประโยชน) ประกอบดวย 

๗.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

  ๗.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

๗.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๗.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๐ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๗.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๗.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 



๗.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๗.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๗.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๗.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๗.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๗.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๗.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

  ๗.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๗.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ควบคุมดูแลนักเรียนในการบำเพ็ญสาธารณประโยชนภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 

 

๘. คณะกรรมการฝายเอกสาร ประเมินโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๘.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

 ๘.๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๘.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ๑. จัดเตรียมคำกลาวถวายพระพรชัยมงคล  

  ๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม รายงานตอผูอำนวยการโรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และ

ประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการ

ทราบ เพื่อหาแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
             ลงช่ือ  
                       (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                            ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 



กำหนดการดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เขาแถวรองเพลงชาติ สวดมนต พรอมกัน 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธี เปดกรวยและวางพานพุมเงนิ-พุมทอง ถวายราชสักการะ  

       ตอหนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

          กลาวถอยคำถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

   - ผูรวมพิธีรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 

     - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

       ลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล พรอมท้ังคณะครูและนักเรียน 

     - เสร็จพิธี 

 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสา นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกันทำความ    

        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนละชุมชนใกลเคียง เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  

 

 

 

หมายเหตุ     - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

     - การแตงกาย ของขาราชการครูและบุคลากร คือ สวมเส้ือสีมวง/ชุดสีมวง 

     - การแตงกาย ของนักเรียน คือ สวมเส้ือลายดอกตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำกลาวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท 
          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแหงใตฝาละออง ธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน 

พุทธศักราช 2565 ขาพระพุทธเจา (นายตรี  ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก)         

พรอมดวย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบานบางจาก ตางปล้ืมปติและ     

ช่ืนชมโสมนัส ในพระบุญญาบารมี ที่ทรงไดรับการสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศเปนสมเด็จ          

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี พระเกียรติยศสมบูรณตามโบราณราชประเพณี 

ใตฝาละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เปนอเนกประการ ปฏิบัติงาน     

ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยพระราชวิริยอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทั้งมี       

พระปรีชาสามารถ ดานการทหารเปนที่ประจักษแกผองพสกนิกร 

          ในโอกาสอันเปนมงคลยิ่งนี้  ปวงขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล      

ขออานุภาพแหงพระรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิในสากล ปกอภิบาลประทานพร ใหใตฝาละออง      

ธุลีพระบาท เจริญดวยจตุรพิธพรพิพัฒนสวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ

สถิตเปนมิ่งขวัญแหงปวงประชา สถาพรตราบกาลนาน 

 

ดวยเกลาดวยกระหมอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เพลงสดุดีจอมราชา  
 

ถวายบังคมจอมราชา 

พระบุญญาเกริกฟาไกล 

ธ ทรงเปนรมโพธิ์รมไทร 

ศูนยรวมใจชาวไทยสมัครสมาน 

 

ถวายพระพรองคราชินี 

คูบารมีองคราชัน 

ขอพระองคทรงเกษมสำราญ 

งามตระการเคียงขัตติยะไทย 

 

อุนไอจากฟาเรืองรอง 

แสงทองสองมา ไพรฟาตางสดใส 

มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย 

เทิดไทพระภูวไนย ถวายใจสดุดี 

 

 

 

 

 
 



 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๓๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒๘ 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  

 


