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คำสั่งโรงเรียนภูเขียว 
ที ่       / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
----------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงเรียนภูเขียวได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมยุวกาชาด  กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมชุมนุม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์  อาศัย

อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และ

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๘๖ และคำสั่งสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑/๒๕๔๖  เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

มีหน้าที ่กำหนดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียน  กำหนดกิจกรรมให้ครูทุกคน 

มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมบังคับ  และกิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  จัดงบประมาณอาคาร

สถานที่ ติดตามดูแลการดำเนินงานกิจกรรม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมและรายงานการจัดกิจกรรมให้ต้นสังกัด

ทราบ ประกอบด้วย 

๑. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
๒. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
๓. ว่าที ่พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการ 
๔. นางสุวารี เบคเคอร์            รองผู้อำนวยการโรงเรียน          กรรมการ 
๕. นายดลดารา ลังกาฟ้า   รองผู้อำนวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ  ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหน้าที ่ดำเนินกิจกรรมที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แกนกลางพุทธศกัราช  ๒๕๕๑   โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  จัดทำแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมประจำปีจัดทำ
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สารสนเทศ  และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบ วัดผลและประเมินผล  ตัดสินผลการร่วม

กิจกรรมของผู้เรียน  รายงานผลต่อโรงเรียน  ตามขั้นตอนการวัดผลและประเมินผล   ประกอบด้วย 

๑. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางเนตรชนก ทัพซ้าย    ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุพเยาว์ บุญมาก  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

๔. นายสมควร ชนะภู      ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้กำกับกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร 

๕. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานผู้นำกลุ่มยุวกาชาด 

๖. นายดามพ์ แก้วกัลยา  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 

๗. นายดวงดี โชติสุภาพ            ครูชำนาญการ  หัวหน้าผู้กำกับกองลูกเสือ 
๘. นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางธนิตา ชมภูวิเศษ            ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย คร ู   กรรมการ 
๑๑. ว่าที ่ร.ต.กิตติ แววกระโทก คร ู   กรรมการ 
๑๒.  ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง ครู   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวสุปราณี โชติมลทิน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕.  นางสาวมนัสญา รักบุญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖.  นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๗.  ครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกชุมนุม    กรรมการ 
๑๘.  นางสาวรุ่งทวิา เจริญศิลป์ ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๑๙.  นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์      พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
๒.๑ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยุวกาชาด   ประกอบด้วย 

กิจกรรมยุวกาชาด   ระดับ  ม.๑ 

๑. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองนายกหมู่กาชาดโรงเรียน 

๒. นางวรรณภา มัททวีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกลุ่ม 

๓. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์   ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกลุ่ม 

 

กลุ่มดอกดาวเรือง 

๑. นางวิไลรัตน์ ผุโคตร   ครูชำนาญการ   หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางกิติรัตน์ หาญปราบ  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 
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๓. นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี  ครชูำนาญการ          ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาววีรญา คลังระหัด  คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

๕. นางสาวปนัดดา  ธนูหงษ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ ผู้นำกลุ่มฯ  

กลุ่มดอกทานตะวัน 

๑. นางศรัญญา  ถาวรหมื่น  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางมยุรี สุขสนิท   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสุกัญญา หงอกภิลัย  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางวรรณภา มัททวีวงศ ์  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๕. นางปิยะธิดา สารฤทธิ์   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๖. นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยากุล  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกเฟื่องฟ้า 

๑. นางพยุง ลานขามป้อม  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางภิญทอง สาศรี       ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสายฝน เจริญสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางเย็นใจ วงษ์ศิริ   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกชบา 

๑. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูชำนาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน    ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นายบุญชนะ อุปฮาต   ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกลำดวน 

๑. นายดามพ์ แก้วกัลยา     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางเกวดี เกิดมงคล   ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางกณิกา นาสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางบุญเรือน ดักลิช           ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

 

กิจกรรมยุวกาชาด   ระดับ  ม.๒ 

๑. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองนายกหมู่กาชาดโรงเรียน 

๒. นางปารัชญ์ เรียกจำรัส ครูชำนาญการพิเศษ     ประธานกลุ่ม 

๓. นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ  คร ู    รองประธานกลุ่ม 
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กลุ่มดอกปาริชาติ 

๑. นางวาสนา พลมณี   ครูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นายพงษ์สิริ ชาบุตรศรี  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางปารัชญ์ เรียกจำรัส         ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ  คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกดาหลา 

๑. นางศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางจุรีรัตน์ ระจินดา    ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางปาณิตา อาจวงษ์    ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกพวงชมพู 

๑. นางมาลี ชนะภู   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางอรทัย ขวัญศักดิ์   ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย  คร ู           ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกราชาวดี 

๑.  นางเกต ชูสุข    ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒.  นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ ์  ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓.  นางสาววันวิสา ชัยจำรัส  คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

๔.  นายณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ ครูอัตราจ้าง   ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกลีลาวด ี

๑. นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ  ครูชำนาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข   คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสาวณฐัยา สบายจิตต์  คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาวกันธิชา ปัคเคระกา  คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

กิจกรรมยุวกาชาด  ระดับ ม.๓ 

๑. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองนายกหมู่กาชาดโรงเรียน 

๒. นางเนตรชนก  ทัพซ้าย ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกลุ่ม 

๓. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู คร ู    รองประธานกลุ่ม 
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กลุ่มดอกบานชื่น 

๑. นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม     ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางสาวลาวรรณ เสนสิงห ์  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาวปิยะธิดา เนื่องชุมพล  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกชวนชม 

๑. นางสาวจริยา ประเสริฐนู  คร ู    หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางสมใจ ผลภิญโญ   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสาวชูถิ่น กุดกังวล  ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางอลิตษา ขวัญศิริ   คร ู    ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกพุทธรักษา 

๑. นางอาภรณ์ กันทะวัง   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางสาวลักษมี ขวัญประเสริฐ   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางสาวธาราริน บินขุนทด  ครผูู้ช่วย    ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกมะล ิ

๑. นางหัฏฐณิษา ถือโชค   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางปราณี ปิยะวรากร  ครูชำนาญการพิเศษ         ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางชุติมา สุราสา   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นางคุณากร พลโยธา   ครูชำนาญการ   ผู้นำกลุ่มฯ 

กลุ่มดอกกรรณิการ์ 

๑. นางธนิตา ชมภูวิเศษ   ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่ม 

๒. นางปิยนาฏ อ่อนอุทัย   ครูชำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 

๓. นางเนตรชนก ทัพซ้าย  ครชูำนาญการพิเศษ      ผู้นำกลุ่มฯ 

๔. นายปรีชากร ภาชนะ   ครชูำนาญการพิเศษ  ผู้นำกลุ่มฯ 
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๒.๒   คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์   ประกอบด้วย  

๑. นางสุวารี เบคเคอร์           รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝึก 
๒. นางยุพเยาว์ บุญมาก   ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน ์
๓. นางณัฐวัญ หมื่นจิตร            ครูชำนาญการพิเศษ        รองหัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑. นางดาเรศ จันทรมณี        ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๒. นางณัฐวัญ หมื่นจิตร            ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๓. นางสาวปภัชญา โคตรเมือง ครูผู้ช่วย   หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
๑. นางยุพเยาว์ บุญมาก           ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๒. นางสาวละมัย มังดินดำ  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๓. นางบุษยา สุทธิโพธิ์  ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๔. นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย  ครอัูตราจ้าง  หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑. นางกาญจนา อายะวรรณา     ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๒. นางสุชาดา รอดแก้ว         ครูชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๓. นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๔. นางสาวนุธิดา คร้อโนนแดง         ครูชำนาญการ  หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

 
๒.๓ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ประกอบด้วย 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ-่เนตรนารี ระดับ ม.๑ 

๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
๒. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๑ 
๓. นายเชวงศักดิ์  สุขสนิท ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๑ 
๔. นายสิงห์ทอง  ประทุมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๑ 
๕. นางสมสกุล  ลังกาฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี กอง ๕ 
๖. นายถาวร  ขึมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๑ 
๗. นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๑ 
๘. นายวิชิต  ชัยวงษ ์ ครูชำนาญการ รองผู้กำกบักอง ๑ 
๙. นายศักราช  ดาวธง คร ู รองผู้กำกับกอง ๑ 

๑๐. นายชุมพล   แก้วมณี ครูชำนาญการ ผู้กำกับกอง ๒ 
๑๑. นางสาวบังอร  อินสำราญ คร ู รองผู้กำกับกอง ๒ 
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๑๒. นายวรพล  มาลาวรรณ ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๓. นายณรงค์ศักดิ์  ศริิชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๑๔. นายดวงดี  โชติสุภาพ ครูชำนาญการ ผู้กำกับกอง ๓ 
๑๕. นางสาวอุษา  อุดมทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๖. นายฐนาธิป  ลานขามป้อม ครูอัตราจ้าง รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๗. นางสาวสวรรยา  คำยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๘. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๔ 
๑๙. นายภักดี  คันธี ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๐. นางสาวปนัดดา  เจริญศิลป์ ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๑. นายสันต์ชัย  เรืองวรรักษ์ศิริ พนักงานราชการ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๒. นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๕ 
๒๖. นางขนิษฐา  นกแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๗. นางเสาวภา  ทิพย์รักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๘. นางสาวเอมอร  ผามี ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๙. นางสาวขนิษฐา  ฤาชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๕ 

 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ-่เนตรนารี ระดับ ม.๒ 

๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
๒. นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๒ 
๓. นางเสาวลักษณ์  ป้องปาน ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๒ 
๔. นายประสิทธิ์  คิดถ่ี ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๒ 
๕. นางสมฤทัย  ปะวะภูทะ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มเนตรนารี กอง ๕ 
๖. นายโชคปฎิพัธน์   ศิริภูมิ ครูชำนาญการ ผู้กำกับกอง ๑ 
๗. นายวรวุฒิ  ชาติศร ี ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๑ 
๘. นายอนุชา  ลาธุลี ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๑ 
๙. นายรัชพล  จันทร์สว่าง ครูอัตราจ้าง รองผู้กำกับกอง ๑ 

๑๐. นางสาวสุนันทา  สุธาจิตร ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๑ 
๑๑. นายชัชวาลย์  กาจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกบักอง ๒ 
๑๒. นางอัญชุลี  ตาลต้น ครชูำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๓. นายมงคล  ชนะดี ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๔. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์ พนักงานราชการ รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๕. นางสาวณัฏฐณิชา  สีเมืองเพีย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๖. นายกังวาน  ชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกบักอง ๓ 
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๑๗. นายอนุรักษ์  โคผดุง คร ู รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๘. นายวงศกร  ศรีศาลาแสง ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๙. นายดุสิต  ทองวรรณ  พนักงานราชการ รองผู้กำกับกอง ๓ 
๒๐. นายราชู  เจริญเกียรติ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๔ 
๒๑. นายสมเกียรติ  กองศรี ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๒. นายทวิรักษ์  เถื่อนพาชิน พนักงานราชการ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๓. นายสุรสิทธิ์  ขยายดี ครผูู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๔. นายศตวรรษ  ยอดเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๕. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๕ 
๒๖. นางบัวบาน วัฒนาศีล     ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๗. นางสาวพัชรินทร์   ขวามา คร ู รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๘. นางสาวปานทอง ชาลีเครือ ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๙. นางสาวสุพัตรา  ชัยจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๕ 

 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ-่เนตรนารี ระดับ ม. ๓ 

๑. นายดลดารา ลังกาฟ้า   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน 
๒. นายขจร  ผลภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๓ 
๓. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๓ 
๔. ว่าที่ ร.ต. สุระสิทธิ์  สีไชย คร ู รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ม.๓ 
๕. นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กับกลุ่มเนตรนารี กอง ๕ 
๖. นายสุขสันติ์  บัวสระ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๑ 
๗. นางสาวสาวิตรี  พิมพ์เมืองเก่า ครชูำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๑ 
๘. นายคชาทชั    สุขพิธาธนิน คร ู รองผู้กำกับกอง ๑ 
๙. นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน คร ู รองผู้กำกับกอง ๑ 

๑๐. นางสาวลลิดา  สมานหมู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๑ 
๑๑. นางสาวภัคภัสนันท์  สุพัฒน์ธนปภา ครชูำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๒ 
๑๒. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์ ครชูำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๓. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์ คร ู รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๔. นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน คร ู รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๕. นายณัฐวุฒิ  แก่นธานี ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๒ 
๑๖. นายธงชัย  เพชรภักดี ครชูำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๓ 
๑๗. นายวิโรจน์  โนนหนองไฮ คร ู รองผู้กำกับกอง ๓ 
๑๘. นายประดิษฐ์  พรมเดื่อ ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๓ 
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๑๙. นางสาวมนัสญา รักบุญ ครผูู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๓ 

๒๐. นายเลิศฤทธิ์  ผิวขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๓ 

๒๑. นายเอนก   สีหาแสน ครชูำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๔ 
๒๒. นายปกาศิต  คมคาย ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๓. นายอริยะ  ขวัญทรง ครูอัตราจ้าง รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๔. นายจิรกานต์   คำโมง ครูชำนาญการพิเศษ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๕. นายธนภัทร  โคตรบ้านแข้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รองผู้กำกับกอง ๔ 
๒๖. นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ ครชูำนาญการพิเศษ ผู้กำกับกอง ๕ 
๒๗. นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ ครูชำนาญการ รองผู้กำกับกอง ๕ 
๒๘. นางสาววิมลมาศ  ศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย รองผู้กำกับกอง ๕ 

 
๒.๕ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 

๑. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 

โรงเรียน 

๒. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 
โรงเรียน 

๓. นายสมควร ชนะภู  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๔. นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๕. นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๖. นายสุขสันต์ สมมะโน  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๗. นายเจริญ ราคาแก้ว  ครูชำนาญการพิเศษ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๘. ว่าที่ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม         ครูชำนาญการ  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๙. นายอาคม โชคบัณฑิต  คร ู   ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๐.  ว่าที ่ร.ต.กิตติ แววกระโทก คร ู   ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๑.  ว่าที ่ร.ต.หญิงจิราภรณ์  เกียนแก้ง คร ู   ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 
๑๒. นายชาคริช  ขจัดพาล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร 

 
๒.๖ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ มีหน้าที่ 

๑. รับผิดชอบดำเนินงานในกิจกรรมของตน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามนโยบาย
และหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. จัดทำแนวการจัดกิจกรรม โครงการและระเบียบข้อบังคับกิจกรรมชุมนุมของตน 
๓. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมของตน 
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๔. ดำเนินการรับสมาชิก จัดปฐมนิเทศสมาชิก จัดตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมชุมนุม 
๕. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำสัปดาห์และจัดโครงการต่าง ๆ ในชุมนุมของตน 
๖. จัดกจิกรรมให้ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และทำตามโครงการที่กำหนดไว้ 
๗. ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในชุมนุมของตน 
๘. ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และตามโครงการที่กำหนดไว้ เพ่ือ

ปรับปรุงการดำเนินงานทุกสิ้นภาคเรียน 
๙. ประเมินผลและรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามระเบียบการประเมินผล ภาคเรียนละ 

๑  ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

ชุมนุมที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๒ ชุมนุม               
โดยมีรายช่ือครูที่ปรึกษาชุมนุม ได้แก่  
 
๑ นายสุขสันติ์ บัวสระ ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง  

 นางสาวสวรรยา  คำยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ค่ายรักภาษาไทย (ก)   
๒ นางสาวจริยา ประเสริฐนู คร ู เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ข) 
๓ นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน คร ู เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ฃ) 
๔ นางศรัญญา ถาวรหมื่น ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ค) 
๕ นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง 

 นางสาวขนิษฐา ฤาชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ค่ายรักภาษาไทย (ฅ) 
๖ นางอาภรณ์ กันทะวัง ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ฆ) 
๗ นางบุญเรือน ดักลิช ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ง) 
๘ นางสาวลักษมี  ขวัญประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ เด็กรกัภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (จ) 
๙ นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส คร ู เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ฉ) 
๑๐ นางสาววริศรา  ปลายชัยภูม ิ คร ู เด็กรกัภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง

ค่ายรักภาษาไทย (ช) 
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๑๑ นางสาวธาราริน  บินขุนทด ครูผู้ช่่วย เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง
ค่ายรักภาษาไทย (ฌ) 

๑๒ นางสาวปภัชญา  โคตรเมือง ครูผู้ช่่วย เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง
ค่ายรักภาษาไทย (ญ) 

๑๓ นายณัฐวุฒิ แก่นธานี ครูผู้ช่่วย เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง
ค่ายรักภาษาไทย (ฎ) 

๑๔ นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ ครูผูู้้ช่วย เด็กรักภาษาไทยและพ่ีเลี้ยง
ค่ายรักภาษาไทย (ฎ) 

๑๕ นางสาวชูถิ่น กุดกังวล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตคิดสนุก (๑) 
๑๖ นางสมสกุล ลังกาฟ้า ครูชำนาญการพิเศษ คณิตคิดสนุก (๒) 
๑๗ นางวาสนา พลมณี ครูชำนาญการพิเศษ คณิตคิดสนุก (๓) 
๑๘ นายสมควร ชนะภู ครูชำนาญการพิเศษ Math's staff (๑) 
๑๙ นางปาณิตา อาจวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ Math's staff (๒) 
๒๐ นายเจริญ ราคาแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ Math's staff (๓) 
๒๑ นางบัวบาน  วัฒนาศีล ครูชำนาญการพิเศษ Math's staff (4) 
๒๒ นางอัญชุลี ตาลต้น ครูชำนาญการพิเศษ Math's staff (5) 
๒๓ นายรัชพล  จันทร์สว่าง ครูอัตราจ้าง Math's staff (6) 
๒๔ นายอนุชา ลาธุลี ครูผู้ช่วย Math's staff (7) 
๒๕ นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย ครูชำนาญการพิเศษ Art in Math (๑) 
๒๖ นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครูชำนาญการพิเศษ Art in Math (๒) 
๒๗ นางคุณากร พลโยธา ครูชำนาญการ Art in Math (๓) 
๒๘ นายกังวาน ชำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ เกมซูโดกุ ม.ปลาย (๑) 
๒๙ นางธัญวรัตม์ พรหมเมตตา ครูชำนาญการพิเศษ เกมซูโดกุ ม.ปลาย (๒) 
๓๐ นางจุรีรัตน์ ระจินดา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตจิตอาสา 
๓๑ นางเกวดี เกิดมงคล ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ 
๓๒ นางสุชาดา รอดแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พับกระดาษ origami 
๓๓ นางธนิตา  ชมภูวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ซูโดกุ ม.ต้น 

 นางสาวลลิดา  สมานหมู่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๓๔ นางสมฤทัย ปะวะภูทะ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตคิดเลขเร็ว 
๓๕ นางสาวอรอนงค ์ กลิ่นศรีสุข คร ู เวทคณติ 
๓๖ นางสาวปานทอง  ชาลีเครือ ครูผู้ช่วย O-NET คณิตพิชิต ๑๐๐  
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๓๗ นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครูชำนาญการพิเศษ อากาศยานบินเล็ก 
 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครูชำนาญการพิเศษ  

๓๘ นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ นักเคมีรุ่นเยาว์ (๑) 
๓๙ นางเกต ชูสุข ครูชำนาญการพิเศษ นักเคมีรุ่นเยาว์ (๒) 
๔๐ นางเปลี่ยมศร ีเลิศขามป้อม ครูชำนาญการพิเศษ นักเคมีรุ่นเยาว์ (๓) 

 นายธนภัทร  โคตรบ้านแข้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๔๑ ว่าที ่ร.ต.สุชาติ  คำนกคุ้ม ครูชำนาญการ นักเคม ีstaff 
๔๒ นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (๑) 
๔๓ นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครูชำนาญการพิเศษ พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (๒) 
๔๔ นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี ครูชำนาญการ พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ (๓) 
๔๕ นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครูชำนาญการพิเศษ นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ (๑) 
๔๖ นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ นักสัตววิทยารุ่นเยาว์ (๒) 

 นางเสาวภา ทิพย์รักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ  
๔๗ นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครูชำนาญการพิเศษ นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (๑) 
๔๘ นางสาวเอมอร ผามี ครูชำนาญการ นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (๒) 
๔๙ นายวิชิต ชัยวงษ ์ ครูชำนาญการ นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (๑) 
๕๐ นายศักราช ดาวธง คร ู นักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ (๒) 
๕๑ นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครูชำนาญการพิเศษ นักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ 
๕๒ นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ อัจฉริยภาพทาง 

 นางมยุรี สุขสนิท ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์ 
๕๓ นายภักด ีคันธี ครูชำนาญการ D.I.Y 
๕๔ นายสิงห์ทอง ประทุมชาติ ครูชำนาญการพิเศษ ของเล่นวิทยาศาสตร์ 

 นายอาคม  โชคบัณฑิต คร ู (จรวดขวดน้ำ) 
๕๕ นางสาวสุกัญญา นาจุ้ย คร ู ตะลุยข้อสอบเคมี 
๕๖ นางสาวกันธิชา  ปักเคระกะ คร ู ชีวะวันละข้อ 
๕๗ นายวรพล  มาลาวรรณ คร ู PRE-ENGINEER P.K. 
๕๘ นางวิไลรัตน์  ผุโคตร ครูชำนาญการ ชมรม TO BE NUMBER ONE 

(๑) 

๕๙ นางสาวลาวรรณ เสนสิงห ์ ครูชำนาญการพิเศษ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
(๒) 

๖๐ นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน ครูชำนาญการพิเศษ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
(๓) 

๖๑ นางขนิษฐา นกแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ถักไหมพรม (๑) 
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๖๒ นางสาววีรญา  คลังระหัด คร ู ถักไหมพรม (๒) 
๖๓ นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครูชำนาญการพิเศษ อาสาพยาบาล (๑) 
๖๔ นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู ครูชำนาญการพิเศษ อาสาพยาบาล (๒) 
๖๕ นายชัชวาลย์ กาจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ Google Sketchup  
๖๖ นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า ครูชำนาญการพิเศษ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 
๖๗ นายมงคล ชนะดี ครูผู้ช่วย สร้างเวปไซต์ (๑) 
๖๘ นายวรวุฒิ ชาติศร ี ครูชำนาญการ สร้างเวปไซต์ (๒) 
๖๙ นายโชคปฎิพัธน์  ศิริภูมิ ครูชำนาญการ สื่อสร้างสรรค์ 
๗๐ นายดวงดี โชติสุภาพ ครูชำนาญการ โครงงานคอมพิวเตอร์ 
๗๑ นางสาวพัชรินทร์  ขวามา คร ู วาดการ์ตูนอย่างง่าย 

ออนไลน์ 
๗๒ นายอนุรักษ ์ โคผดุง คร ู P.K. Maker 
๗๓ นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์ พนักงานราชการ ชมรม ICT Smart Team 
๗๔ ว่า ร.ต.สุระสิทธิ์  สีไชย คร ู ภูมิปัญญาการจัด 

 นายศตวรรษ  ยอดเพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ค่ายพักแรม 
๘๕ นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ แซบไทยแลนด์ 

 นายณรงค์ศักดิ์  ศิริชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๗๖ นางกิติรัตน ์หาญปราบ ครูชำนาญการพิเศษ ท่องเที่ยวไทย 

 นางสาวปนัดดา  ธนูพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๗๗ นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูชำนาญการพิเศษ สื่อสารสัมพันธ์ 6๓ 

 นางสาวสุนันทา  สุธาจิตร ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๗๘ นางชุติมา สุราสา ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา (๑) 

 นายชาคริช  ขจัดพาล นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๗๙ นางปราณี ปิยะวรากร ครูชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา (๒) 

 นางสาวณฎัณิชา  สีเมืองเพีย นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๘๐ นายพงษ์สิริ  ชาบุตรศรี ครูชำนาญการพิเศษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘๑ นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต ครูชำนาญการพิเศษ ท่องแดนประวัติศาสตร์ 

 นางสาวสุพัตรา  ชัยจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์  
๘๒ นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์ คร ู Youtuber 
๘๓ ว่่าที ่ร.ต.กิตต ิ แววกระโทก คร ู ชุมนุมพระเคร่ืองโรงเรียนภู

เขียว 
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๘๔ นางสาวสุปราณี  โชติมลทิน คร ู ประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืม 
 นางสุทธิรักษ์ แคภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ  

๘๕ นางสาวณัฐยา  สบายจิตต์ คร ู รักษ์ท้องถิ่น 
 นางพยุง ลานขามป้อม ครูชำนาญการพิเศษ  

๘๖ นางสาวปนัดดา  เจริญศิลป์ ครูผู้ช่วย หนังนอกโรง 
๘๗ นายสุรสิทธิ์ ขยายดี ครูผู้ช่วย รีวิวหนัง 
๘๘ นางสาวสุดารัตน์  สูงภิลัย ครูอัตราจ้าง ผักตามารั้วหัวอาคาร 
๘๙ นายฐนาทิพย์  ลานขามป้อม ครูอัตราจ้าง มัคนายก 
๙๐ นายเฉลิมเกียรติ ฦๅชา ครูชำนาญการพิเศษ สารวัตรนักเรียน 
๙๑ นายชุมพล แก้วมณี ครูชำนาญการ ฟุตบอลชาย 

๙๒ นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน ครูชำนาญการพิเศษ วอลเลย์บอล หญิง (๑) 

๙๓ นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ พนักงานราชการ วอลเลย์บอล หญิง (๒) 

๙๔ นายเอนก สีหาแสน ครูชำนาญการพิเศษ วอลเลย์บอลชายหาด 

๙๕ นายปกาศิต คมคาย ครูชำนาญการ Active  futsal 

 นายสมเกียรติ กองศรี ครูชำนาญการ  
๙๖ ว่าที ่ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง คร ู คนรักบาสภูเขียว 

 นางสาวฉวีวรรณ  แดนละลม ครูชำนาญการพิเศษ  

๙๗ นายอริยะ  ขวัญทรง ครอัูตราจ้าง กรีฑา (๑) 

๙๘ นายปรีชากร ภาชนะ ครูชำนาญการพิเศษ กรีฑา (๒) 

๙๙ นางสาวละมัย มังดินดำ ครูชำนาญการพิเศษ เพาะศิลป์ (๑) 

๑๐๐ นายวงศกร  ศรีศาลาแสง ครูผู้ช่วย เพาะศิลป์ (๒) 

๑๐๑ นางสาวนุธิดา  คร้อโนนแดง ครูชำนาญการ เพาะศิลป์ (๓) 

๑๐๒ นายดิลก เมธา มานะศิลป์ ครูชำนาญการพิเศษ ดนตรีสากล ๑-๒ 

๑๐๓ นางปารัชญ์ เรียกจำรัส ครูชำนาญการพิเศษ ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง (๑) 

๑๐๔ นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง (๒) 

๑๐๕ นายจิรกานต์ คำโมง ครูชำนาญการพิเศษ ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นเมือง (๓) 

๑๐๖ นายดุสิต ทองวรรณ พนักงานราชการ การ์ตูนอาเซียน (๑) 

๑๐๗ นายประสิทธิ์ คิดถี่ ครูชำนาญการพิเศษ การ์ตูนอาเซียน (๒) 

๑๐๘ นางสาวบังอร อินสำราญ ครูชำนาญการ คนรักศิลปะ 

๑๐๙ นางเย็นใจ วงษ์ศิริ ครูชำนาญการพิเศษ รักษ์เกษตร (๑) 

๑๑๐ นางสมใจ ผลภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ รักษ์เกษตร (๒) 

๑๑๑ นางอลิตษา  ขวัญศิริ คร ู รักษ์เกษตร (๓) 
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๑๑๒ นายขจร ผลภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ ผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ 

๑๑๓ นายถาวร ขึมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ เซปักตะกร้อ(ชาย,หญิง) 
๑๑๔ นางสายฝน เจริญสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ สืบสานความเป็นไทยงาน

ใบตองดอกไม้สด 
๑๑๕ นายสุขสันต์ สมมะโน ครูชำนาญการพิเศษ สภานักเรียน 
๑๑๖ นายทวิรักษ์  เถื่อนพาชิน พนักงานราชการ งานช่าง 
๑๑๗ นางเนตรชนก ทัพซ้าย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษเพ่ือการแสดง 
๑๑๘ นายราชู เจริญเกียรติ ครูชำนาญการพิเศษ อนุรักษ์ศิลปะการแสดง(ร้อง 

เล่น เต้น รำ) 
๑๑๙ นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ รอบรู้โลกออนไลน์ (๑) 
๑๒๐ นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา ครูชำนาญการพิเศษ รอบรู้โลกออนไลน์ (๒) 

๑๒๑ นายคชาทัช สุขพิธาธนิน คร ู รอบรู้โลกออนไลน์ (๓) 

๑๒๒ นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ วอลเลย์บอลชายในร่ม 

๑๒๓ นางดาเรศ จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว 

๑๒๔ นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ ครูชำนาญการพิเศษ Cover Dance 

๑๒๕ นางภิญทอง สาศรี ครูชำนาญการพิเศษ English for MEP M.๑ 

 นางบุษยา สุทธิโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ  

 นายเลิศฤทธิ์  ผิวขาว นักศึกษาฝึกประสบการณ์  

๑๒๖ นางณัฐวัญ หมื่นจิตร ครูชำนาญการพิเศษ MEP CLUB M.๒ 

 นางสาววิมลมาศ  ศรีวงษ์ ครูผู้ช่วย  

๑๒๗ นางกาญจนา  อายะวรรณา ครูชำนาญการพิเศษ MEP CLUB M.๓ 

 นางสาวรุ่งทิวา  เจริญศิลป์ ครูชำนาญการ  

๑๒๘ นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ ครูชำนาญการพิเศษ Crossword by EG (๑) 

๑๒๙ นางวงเดือน ดลประสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ Crossword by EG (๒) 
๑๓๐ นายธงชัย เพชรภักดี ครูชำนาญการพิเศษ เพลงภาษาอังกฤษกับ 

 นางยุพเยาว์ บุญมาก ครูชำนาญการพิเศษ การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๓๑ นายบุญชนะ  อุปฮาต ครูชำนาญการพิเศษ แบตมินตัน 

๑๓๒ นายวิโรจน์  โนนหนองไฮ คร ู Eng around 

๑๓๓ นางสาวมนัสญา  รักบุญ ครูผู้ช่วย ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (๑) 

๑๓๔ นายณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ ครูอัตราจ้าง ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน (๒) 

๑๓๕ นายดามพ์ แก้วกัลยา ครูชำนาญการพิเศษ แนะแนวอาชีพ (๑) 

๑๓๖ นางกณิกา นาสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ แนะแนวอาชีพ (๒) 
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๑๓๗ นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ ์ ครูชำนาญการพิเศษ แนะแนวอาชีพ (๓) 
๑๓๘ นางมาลี ชนะภู ครูชำนาญการพิเศษ อาสาบริการ 

๑๓๙ นางสาวอุษา อุดมทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ แนะแนว 

๑๔๐ นางวรรณภา มัททวีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ ห้องสมุด 

๑๔๑ นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัตน์ พนักงานราชการ ธนาคารโรงเรียน ๑ 

๑๔๒ นางจิรัฐติกาล  อนันตสุข ครูอัตราจ้าง ธนาคารโรงเรียน ๒ 
 
๓. คณะกรรมการนิเทศ   ติดตามและประเมินผล 

         มีหน้าที่  นิเทศ  ติดตาม   และประเมินผลการการปฏิบัติงานคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร   พุทธศักราช ๒๕๕๑  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

๒. นางเนตรชนก ทัพซ้าย    ครูชำนาญการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 

๓. นางยุพเยาว์ บุญมาก  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

๔. นายสมควร ชนะภู      ครูชำนาญการพิเศษ       ผู้กำกับกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร 

๕. นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานผู้นำกลุ่มยุวกาชาด 

๖. นายดามพ์ แกว้กัลยา  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว 

๗. นายดวงดี โชติสุภาพ            ครชูำนาญการ  หัวหน้าผู้กำกับกองลูกเสือ 
๘. นางณัฐวัญ  หมื่นจิตร  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๙. นางธนิตา ชมภูวิเศษ            ครูชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย คร ู   กรรมการ 
๑๑. ว่าที ่ร.ต.กิตติ แววกระโทก คร ู   กรรมการ 
๑๒.  ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง ครู   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์   ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวสุปราณี โชติมลทิน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕.  นางสาวมนัสญา รักบุญ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๖.  นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๗.  นางเสาวนีย์ พุ่มพวง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๘.  หัวหน้าครูที่ปรึกษาชุมนุมทุกชุมนุม   กรรมการ 
๑๙. นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์ ครูชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๐.  นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์      พนักงานราชการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะครูที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่อย่าง

เคร่งครัด  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการสืบไป 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  ๒๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

    

 

      (นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว  

 

 


