
 

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

เนื่องดวย โรงเรียนบานบางจาก ไดกำหนดใหมีการจัดกิจกรรมพิธีไหวครู และมอบทุนการศึกษา ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕ ข้ึน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค 

โรงเรียนบานบางจาก ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย ซึ่งถือ

ปฏิบัติสืบตอกันมาต้ังแตครั้งโบราณกาล อันเปนการแสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะ และความกตัญูตอครูผูมี

พระคุณ ท่ีใหการอบรมส่ังสอน นอกจากนี้จัดใหมีการมอบทุนการศึกษา ใหแกนักเรียนท่ีต้ังใจศึกษาเลาเรียน มีผลการ

เรียนดีเยี่ยมในแตละหองเรียน และนักเรียนท่ีขาดแคลน  

เพื่อใหการดำเนินงานดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงค อาศัยอำนาจตาม มาตรา 

๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนดไว ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ

นั้น ๆ โดยใหมีผูอำนวยการสถานศึกษา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ    

จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานตาง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

  ๑.๓ นายรจุน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑.๕ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ ครชูำนาญการ   กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑.๗ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมพิธีไหวครูและ 

มอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายรจุน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๕ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๒.๖ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา 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 นางสาวเพ็ญนภา 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 เพื่อใหกิจกรรมพิธีไหวครูและ 

มอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สรุปขอมูลท้ังหมดสงผูอำนวยการ

โรงเรียน 

 

๓. คณะกรรมการจัดสถานท่ี ประกอบดวย 

๓.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู 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 นางสาวพรพิไล 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 นางสาวเพญ็นภา 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 จัดสถานท่ีบริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค ประกอบดวยชุดโตะหมูบูชา โตะรับแขก

และเกาอี้สำหรับครู จัดโพรเด้ียมหนาเวที ตกแตงสถานท่ี ประดับเวที ปายไวนิลกิจกรรม ใหครบถวนสมบูรณ และ

สวยงาม และดูแลความเรียบรอยตามอาคารตางๆ 
 

๔. คณะกรรมการฝายฝกซอมนักเรียนรับทุนการศึกษาและจัดนักเรียนเขารับทุนการศึกษา ประกอบดวย 

  ๔.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๔.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  ฝกซอมและจัดนักเรียนท่ีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหไดรับทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๕ โดยแบงเปนทุนนักเรียนเรียนดี และทุนสงเคราะหนักเรียนท่ีขาดแคลน           
 

๕. คณะกรรมการจัดนักเรียนเขาแถวและควบคุมความเรียบรอย ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๕.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๕.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๘ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 



๕.๑๒ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๕.๑๓ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๕.๑๔ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๕.๑๕ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๕.๑๖ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๕.๑๗ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๕.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๕.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๕.๒๑ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๕.๒๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๒๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ควบคุม ดูแล การจัดแถวนักเรียนใหเปนไปดวยความสงบ และเปนระเบียบเรียบรอย 
 

๖. คณะกรรมการฝายปฏิคม ประกอบดวย 

๖.๑ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

 ๖.๓ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๖.๔ นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ใหการตอนรับทานผูมีเกียรติท่ีมารวมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๕ พรอมท้ังจัดใหบริการเครื่องด่ืม และอาหารวางแกแขกผูมีเกียรติ 
 

๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ พิธีการ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๓ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๘. คณะกรรมการบันทึกภาพการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๘.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟ ูครูชำนาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 

         ๘.๒ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 

๘.๓ นางสาวศศิธร จันทรชนะ คร ูคศ.๑   กรรมการ 

         ๘.๔ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพิธีไหวครู และมอบทุนการศึกษา ประจำป

การศึกษา ๒๕๖๕  



๙. คณะกรรมการรวบรวมเงินบริจาคและจัดสรร ประกอบดวย 

๙.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

         ๙.๒ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี รวบรวมเงินบริจาค และจัดสรร สำหรับท่ีจะใหนักเรียนท่ีรับทุน  
 

๑๐. คณะกรรมการฝายสงฆ ประกอบดวย 

๑๐.๑ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

๑๐.๓ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี นิมนตพระ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณพิธีสงฆ จัดอาหาร ปจจัย และประกอบพิธีทางสงฆ  
 

๑๑. คณะกรรมการฝายดนตรี ประกอบดวย 

๑๑.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 ๑๑.๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ฝกซอมนักเรียน เพื่อบรรเลงเพลงท่ีใชประกอบงานไหวครู 
 

๑๒. คณะกรรมการฝายประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ประกอบดวย 

  ๑๒.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  ๑๒.๒ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานตอผูอำนวยการ

โรงเรียน  

 

ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

 

                                           ส่ัง ณ วันท่ี  ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

             ลงช่ือ  

                    (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 



กำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษา  

ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ณ ลานเอนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เขาแถว พรอมกัน ณ ลานอเนกประสงค 

(ชวงเชา) : พิธีทางสงฆ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก    

           จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย 

      - พิธีกรอาราธนาศีล 

      - ประธานฝายสงฆใหศีล / ประธานรับศีล  

       - ผูรวมพิธีรับศีลพรอมกัน  

       - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต  

      - ประธานและแขกผูมีเกียรติถวายภัตตาหาร และถวายจตุปจจัยไทยธรรม  

       - ประธานในพิธีกรวดน้ำ 

       - เสร็จพิธีทางสงฆ 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   - พิธีมอบทุนการศึกษาใหแกนักเรียน 

 

 (ชวงบาย) : พิธีไหวครู 

๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.   - เริ่มพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

     - ตัวแทนสภานักเรียนนำกลาวบูชาพระรัตนตรัย 

     - ตัวแทนสภานักเรียนนำกลาวบทบูชาคร ูและกลาวคำปฏิญาณตน 

     - ตัวแทนถือพานไหวครูของแตละหอง มอบพานดอกไม - ธูปเทียน แดครู 

     - ประธานในพิธีโดย นายตรี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก      

        เจิมหนังสือเพื่อความเปนสิริมงคล และกลาวใหโอวาทแกนักเรียน 

 

หมายเหตุ     - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

     - การแตงกายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

       การแตงกายของขาราชการครู  

        แตงกายดวยเครื่องแบบขาราชการ ชุดกากีแขนยาว/แขนส้ัน 

       การแตงกายของบุคลากรทางการศึกษา 

        สวมชุดผาไทย 

       การแตงกายของนักเรียน 

        การแตงกาย ของนักเรียน คือ แตงกายดวยเครื่องแบบชุดนักเรียน 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๔๑ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๒ มิถุนายน 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 นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


