
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๕๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ดวยในวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ของทุกป เปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร      

โรงเรียนบานบางจาก ตระหนักถึงความสำคัญไดจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา 

๒๕๖๓ ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ ๑. เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาลท่ี ๔) พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย ๒. เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจในการศึกษาวิทยาศาสตรใหมาก

ยิ่งข้ึน ๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตรของนักเรียน และ ๔. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีตอ

วิทยาศาสตร จัดข้ึนในพฤหัสบดีท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียน

บานบางจาก 

 ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค จึงอาศัยอำนาจ

ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๓๙ และพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม

สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้ 

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 นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   กำกับ ติดตาม ใหคำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 
 

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] 
 

  ๒.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา 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 ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๒.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๒.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๑ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประสานงานและดำเนินงานรวมกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหกิจกรรมสัปดาหวัน

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สรุปขอมูลท้ังหมดสงผูอำนวยการ

โรงเรียน 

 
๓. คณะกรรมการประจำฐานการเรียนรู  

 คณะกรรมการประจำฐานการเรียนรูระดับช้ันอนุบาล ๑ – ๓ ประกอบดวย 

๓.๑  กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “สีเตนระบำ” 

๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นางจันทรกร วรทรัพย  พี่เล้ียงอนุบาล   ครูประจำฐาน 

๓.๒  กิจกรรมฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “งูฟองสบู” 

๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

๓.๑  กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “ลูกโปงซูซา” 

๑. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

 

 

 



[๓] 
 

 คณะกรรมการประจำฐานการเรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓ ประกอบดวย 

๓.๔  กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “น้ำระเบิด” 

๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   ครูประจำฐาน 

๓.๕ กิจกรรมฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “ทดสอบแปงในอาหาร” 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  ครูประจำฐาน 

๓.๖ กิจกรรมฐานท่ี ๓ ช่ือฐานกิจกรรม “ทำสไลม” 

  ๑. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   ครูประจำฐาน 

 คณะกรรมการประจำฐานการเรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖ ประกอบดวย 

๓.๗ กิจกรรมฐานท่ี ๔ ช่ือฐานกิจกรรม “การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน” 

๑. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

  ๒. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ครูประจำฐาน 

๓.๘ กิจกรรมฐานท่ี ๕ ช่ือฐานกิจกรรม “แรงลัพธ แรงเสียดทาน” 

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   ครูประจำฐาน 

๓.๙ กิจกรรมฐานท่ี ๖ ช่ือฐานกิจกรรม “สอยดาววิทยาศาสตร” 

  ๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   หัวหนาครูประจำฐาน 

๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    ครูประจำฐาน 

มีหนาท่ี ดำเนินการประจำฐานการเรียนรู ตามท่ีไดรับมอบหมาย จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ สำหรับกิจกรรม 
 

๔. คณะกรรมการตัดสินการประกวดวิชาการ ประกอบดวย  

๔.๑  กิจกรรมระบายสี ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๑ 

๑. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๔.๒  กิจกรรมระบายสี ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๒ 

๑. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๓  กิจกรรมระบายสี ระดับช้ันอนุบาลปท่ี ๓ 

๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 

 



[๔] 
 

๔.๔  กิจกรรมระบายสี นกัเรียนพิเศษเรียนรวม 

๑. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๔.๕  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ 

๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๖  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๒ 

๑. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

๒. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๔.๗  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๓ 

๑. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๘  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ 

๑. นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๙  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๕ 

๑. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔.๑๐  กิจกรรมระบายสี และตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๖ 

๑. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 
 

๕. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี และจัดเตรียมอุปกรณ ประกอบดวย 

๕.๑ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๕.๓ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  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 นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕.๑๑ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 



[๕] 
 

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 ครูผูชวย    กรรมการ 

๕.๑๖ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๕.๑๗ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงอนุบาล   กรรมการ 

๕.๑๘ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๑๙ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๕.๒๐ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๕.๒๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๕.๒๒ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดสถานท่ีบริเวณจัดกิจกรรม ตรงลานอเนกประสงค ใหเหมาะสมกับกิจกรรม 
  

๖. คณะกรรมการฝกซอมการแสดง ประกอบดวย 

๖.๑ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๗. คณะกรรมการประชาสัมพันธ พิธีการ และเคร่ืองเสียง ประกอบดวย 

๗.๑ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๗.๒ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี  เปนพิธีกร ประชาสัมพันธกิจกรรม เตรียมเอกสารกลาวเปดของผูอำนวยการโรงเรียน          

และคำกลาวรายงาน จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง  
 

๘. คณะกรรมการบันทึกภาพ ประกอบดวย 

๘.๑ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘.๔ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๘.๕ นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี บันทึกภาพการดำเนินกิจกรรมตางๆ ตามลำดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายกำหนดการ  
 
 



[๖] 
 

๙. คณะกรรมการฝายประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย 

  ๙.๑ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๙.๓ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี ประเมินผลการจัดกิจกรรม จัดทำสรุปผลการดำเนินกิจกรรม และรายงานตอผูอำนวยการ

โรงเรียน  

 
ใหผูท่ีไดรับแตงต้ังตามคำส่ังนี้ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผลดี และประโยชน

สูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการทราบ เพื่อหา

แนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                                                  ส่ัง ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   

              ลงช่ือ 

                   (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                         ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๗] 
 

กำหนดการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เขาแถวพรอมกันบริเวณลานอเนกประสงค 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น.   - ตัวแทนคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ โดย นางสาวพวงพยอม บัลลังค 

       กลาวรายงาน ถึงวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.   - ประธานในพิธี ข้ึนมอบเกียรติบัตรแกนักเรียนท่ีชนะการแขงขันในกิจกรรมตางๆ 

กิจกรรมการเขาฐานการเรียนรู (แยกตามช้ัน) ดังนี้ 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.    ฐานการเรียนรูระดับช้ันอนุบาล ๑ – ๓ มีท้ังหมด ๓ ฐาน ดังนี้ 

  -  กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “สีเตนระบำ” 

-  กิจกรรมฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “งูฟองสบู” 

-  กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “ลูกโปงซูซา” 

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.    ฐานการเรียนรูระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๖ มีท้ังหมด ๖ ฐาน ดังนี้ 

- กิจกรรมฐานท่ี ๑ ช่ือฐานกิจกรรม “น้ำระเบิด” 

- กิจกรรมฐานท่ี ๒ ช่ือฐานกิจกรรม “ทดสอบแปงในอาหาร” 

- กิจกรรมฐานท่ี ๓ ช่ือฐานกิจกรรม “ทำสไลม” 

- กิจกรรมฐานท่ี ๔ ช่ือฐานกิจกรรม “การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน” 

- กิจกรรมฐานท่ี ๕ ช่ือฐานกิจกรรม “แรงลัพธ แรงเสียดทาน” 

- กิจกรรมฐานท่ี ๖ ช่ือฐานกิจกรรม “สอยดาววิทยาศาสตร” 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.        สรุปกิจกรรม 

 

 

หมายเหตุ     - กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 



[๘] 
 

 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันอังคารท่ี ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ ลานอเนกประสงคโรงเรียนบานบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๕๘ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 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 นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 
 


