
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๒๔๘  /  ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต!งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน'าท่ีจัดการเรียนการสอนนักเรียน  ภาคเรียนท่ี  ๒  ป+การศึกษา ๒๕๖๒ 

 

เพ่ือให'การจัดการเรียนการสอนเป0นไปตามวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู'เรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค� มาตรฐานการเรียนรู'  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู'  ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  คุณภาพของผู'เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  หลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ให'การดําเนินการดังกล!าวเป0นไปด'วยความเรียบร'อย มีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!งระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และมาตรา 
๒๗ (๑) แห!งพระราชบัญญัติข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม  
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ  คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐   
เรื่อง  การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ'างชั่วคราว ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  และหนังสืออ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวข'อง  จึงขอแต!งต้ังบุคลากรแนบท'ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน'าท่ีจัดการเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี  ๒  
ป+การศึกษา ๒๕๖๒ 

ให'บุคคลท่ีได'รับมอบหมายปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  และส!งเสริมการเรียนรู' 
ของผู'เรียน  ด'วยวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยเน'นผู'เรียนเป0นสําคัญ  อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ผู'เรียนให'มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู'ของสาระหรือกลุ!มสาระการเรียนรู'และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�
ตามหลักสูตร  เป�นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค!านิยมท่ีพึงประสงค� (รักชาติ ศาสน� กษัตริย�  ซ่ือสัตย�
สุจริต  มีวินัย  ใฝJเรียนรู'  อยู!อย!างพอเพียง  มุ!งม่ันในการทํางาน  รักความเป0นไทย  และมีจิตสาธารณะ)   
เห็นคุณค!าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนับถือ   
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีป	ญญา  มีความรู'ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก'ปLญหา 
การใช'เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต  มีความสุข  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออก
กําลังกาย  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป0นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป0นประมุข  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�วัฒนธรรมและ 
ภูมิปLญญาไทย การอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล'อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ!งทําประโยชน�และสร'างสิ่งท่ีดีงาม 
ในสังคม และอยู!ร!วมกันในสังคมอย!างมีความสุข 
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ศึกษา  วิเคราะห�บัญญัติสาระสําคัญเก่ียวกับการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ศึกษา  วิเคราะห�ยุทธศาสตร�ชาติ  ระยะ ๒๐ ป1  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
วิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  เป0นประเทศพัฒนาแล'ว  ด'วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  คติพจน�ประจําชาติว!า  “ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน”  จัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนท่ีสอดคล'องกับยุทธศาสตร�ชาติ 

ศึกษา วิเคราะห�แนวคิดการจัดการศึกษา  วิสัยทัศน� จุดมุ&งหมาย เป8าหมาย ของแผนการศึกษา
แห&งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 

แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห!งชาติยึดหลักสําคัญ 
ในการจัดการศึกษา ประกอบด'วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการ

จัดการศึกษาเพ่ือความเท!าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) และหลักการมีส!วนร!วมของทุกภาคส!วนของ สังคม (All for Education) อีกท้ัง 
ยึดตามเปcาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็น
ภายในประเทศ (Local Issues) อาทิคุณภาพ ของคนทุกช!วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร'างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได'และวิกฤตด'านสิ่งแวดล'อม โดยนํายุทธศาสตร�ชาติ (National 
Strategy) มาเป0นกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแห!งชาติ 

วิสัยทัศน� จุดมุ&งหมาย เป8าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร�ของแผนการศึกษาแห&งชาติ 
 จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล!าวข'างต'น แผนการศึกษาแห!งชาติฉบับนี้จึงได'กําหนด วิสัยทัศน�

(Vision) ไว'ดังนี้ 
 “คนไทยทุกคนไดLรับการศึกษาและเรียนรูLตลอดชีวิตอย&างมีคุณภาพ ดํารงชีวิต อย&างเป�นสุข 

สอดคลLองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปล่ียนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 
โดยมีวัตถุประสงค�ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ ๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ  

จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยใหLเป�นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ
และสมรรถนะท่ีสอดคลLองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห&งชาติและยุทธศาสตร�ชาติ  ๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหLเป�นสังคม แห&งการเรียนรูL และคุณธรรม 
จริยธรรม รูLรักสามัคคี และร&วมมือผนึกกําลังมุ&งสู&การพัฒนาประเทศ อย&างย่ังยืน ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และ ๔) เพ่ือนําประเทศไทยกLาวขLามกับดัก ประเทศท่ีมีรายไดLปานกลาง และ 
ความเหล่ือมลํ้าภายในประเทศลดลง 

 เป8าหมายดLานผูLเรียน (Learner Aspirations) โดยมุ!งพัฒนาผู'เรียนทุกคนให'มี คุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด'วย ทักษะและคุณลักษณะต!อไปนี้ 

 3Rs ได'แก! การอ!านออก (Reading) การเขียนได'(Writing) และการคิดเลขเป0น (Arithmetics) 
 8Cs ได'แก! ทักษะด'านการคิดอย!างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก'ปLญหา (Critical Thinking 

and Problem Solving) ทักษะด'านการสร'างสรรค�และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  



 ๓

ทักษะด'านความเข'าใจต!างวัฒนธรรม ต!างกระบวนทัศน� (Cross – cultural Understanding)  
ทักษะด'านความร!วมมือ การทํางานเป0นทีม และภาวะผู'นํา (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด'านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู'เท!าทันสื่อ (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด'านคอมพิวเตอร�และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู'(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา  
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

ศึกษา วิเคราะห� วิสัยทัศน� หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู'เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
มาตรฐานการเรียนรู'  ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู'  ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ คุณภาพของผู'เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู'และการสอน  รูปแบบการเรียนรู'  การออกแบบและการจัดประสบการณ�การเรียนรู'  
จัดทําแผนการเรียนรู'ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู'เรียน  จัดการเรียนรู'แบบยึดผู'เรียนเป0นสําคัญ  เลือกใช'  พัฒนา
และผลิตสื่อนวัตกรรมท่ีส!งเสริมการเรียนรู'  สร'างและใช'เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู'  ประเมิน
ตามสภาพจริง  ประเมินจากแฟcมสะสมงาน  ประเมินภาคปฏิบัติ  ประเมินผลแบบย!อยและแบบรวม  จําแนก
ระดับการเรียนรู'ของผู'เรียนจากการประเมินผลการเรียนรู'ของผู'เรียน และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนให'โรงเรียนทราบต!อไป 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูป 
การเรียนการสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพ
นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘  
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก'ไขปLญหานักเรียนท่ีอ!านไม!ออกเขียนไม!ได'  ด'วยวิธีการ
ท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด'านการอ!าน เขียน และ 
คิดวิเคราะห�  โดยใช'องค�ความรู'จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู'ให'นักเรียนได'ฝ�กกระบวนการ
คิดวิเคราะห�และเรียนรู'ได'ด'วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู'  จัดให'นักเรียนได'เพ่ิมพูนการฝ�กทักษะการใช'
ภาษาต!างประเทศด'านการฟLง พูด เช!นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช'ในกลุ!มอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน'นให'นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป0นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!ประโยชน�ส!วนรวมมากกว!า
ประโยชน�ส!วนตน  รวมถึงเข'าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติ
ได'อย!างถูกต'อง  เพ่ิมการใช'ข'อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน!วยการเรียน 
ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย!างน'อยร'อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง  และ
เตรียมความพร'อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป+ท่ี  ๓  และ  ๖  
ดําเนินการตามแนวทางการใช'ข'อสอบในการสอบปลายป+ของผู'เรียน  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ลงวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามนโยบายค!านิยมหลัก  ๑๒  ประการสู!การปฏิบัติ  การขับเคลื่อน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การปcองกันและแก'ไขปLญหายาเสพติด  การรณรงค�ปcองกันและแก'ไขปLญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนส!งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา  กิจกรรม  “ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู'”  การจัดการเรียนรู'ด'วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา  (STEM Education) 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  (ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  เป0นการดําเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบ้ืองพระยุคล
บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค�ของสมเด็จพระเจ'าอยู!หัว 
รัชกาลท่ี ๑๐  เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให'นักเรียน ครู ผู'บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตระหนักรู' เข'าใจ และมีกระบวนการคิดอย!างมีเหตุผลซึมซับคุณค!าแห!งคุณธรรมความดีอย!างเป0นธรรม
ชาติ และสร'างความรู'สึกผิดชอบชั่วดีรวมท้ังสร'างเครือข!ายชุมชนองค�กรแห!งคุณธรรม โดยประสานความรวม
มือจากหน!วยงานและองคกร�ท่ีทํางานด'านคุณธรรมอย!างเป0นรูปธรรมท่ีชัดเจน 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาด'วย
นวัตกรรม KKU Smart Learning Academy 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามหลักสูตรต'านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
รายวิชาเพ่ิมเติม “การปcองกันการทุจริต” ประกอบด'วย ๔ หน!วยการเรียนรู' ได'แก! ๑) การคิดแยกแยะระหว!าง
ผลประโยชน�ส!วนตนและผลประโยชน�ส!วนรวม ๒) ความละอายและความไม!ทนต!อการทุจริต ๓) STRONG : 
จิตพอเพียงต'านทุจริต ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต!อสังคมท่ีสถานศึกษาจัดให'กับผู'เรียนเพ่ือปลูกฝLงและ
ปcองกันการทุจริตไม!ให'เกิดข้ึน  ให'มีความรู' ความเข'าใจ มีทักษะ กระบวนการ มีสมรรถนะท่ีสําคัญ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค� 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามเจตนารมณ�  กระบวนทัศน�  ภาพความสําเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู!มาตรฐานสากล  บริหาร
จัดการด'วยระบบคุณภาพ  ให'นักเรียนได'รับการพัฒนาให'เป0นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ อันหมายถึง เป0นคนดี  
เป0นคนเก!งเป0นคนท่ีสามารถดํารงชีวิตได'อย!างมีคุณค!าและมีความสุข บนพ้ืนฐานของความเป0นไทย ภายใต'
บริบทสังคมโลกใหม! รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพและความสามารถในระดับสูงด'านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและ 
การสื่อสาร เพ่ือการพ่ึงตนเองและเพ่ือสมรรถนะในการแข!งขัน  และโรงเรียนยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
สู!มาตรฐานสากล  ผ!านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห!งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห!งชาติ (TQA) 

ศึกษา วิเคราะห�  ดําเนินการตามนโยบาย “๑ ตําบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”  ซ่ึงโรงเรียนคุณภาพ 
ประจาตําบล ระดับมัธยมศึกษา คือ การพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาให'เป0นศูนย�กลาง ของชุมชน  
เป0นต'นแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีความพร'อมให'บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนเป0น 
ศูนย�รวมหรือเป0นแหล!งการเรียนรู'ของชุมชน ท่ีสร'างโอกาสให'นักเรียนในพ้ืนท่ีได'รับการพัฒนาอย!างเต็มท่ี 
ให'ชุมชนมีส!วนร!วมและเกิดความรู'สึกเป0นเจ'าของ สร'างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ 
ของโรงเรียนในการส!งบุตรหลาน เข'ามาเรียน นําไปสู!การลดค!าใช'จ!ายของผู'ปกครอง สร'างเครือข!ายการมี 



 ๕

ส!วนร!วมในการร!วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาท่ีเป0นประโยชน� เชื่อมโยงความสัมพันธ�กับชุมชนได'อย!าง
ต!อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข'อง 

ท้ังนี้ตั้งแต!วันท่ี  ๑  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป0นต'นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๒  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายบวร  ใจป��า) 

ผู'อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



 ๖

 กลุ&มสาระการเรียนรูLภาษาไทย 

๑ นายอภิชาติ  คําวิเลิศ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๒ นางศุภศิริ  ศิริจันทพันธ� ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓ นายอรณพ  คําแสน ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔ นางช!อผกา  พิศพล ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕ นางสาวชนิดาภา  โสหา ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖ นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครู คศ.๓   กรรมการ 
๗. นายปรมินทร�  รู'เจน ครูผู'ช!วย   กรรมการ 
๘ นางสาวกัญจนพร  เพชรพิมล ครูผู'ช!วย กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLคณิตศาสตร� 

๙ นางสาวรัตนา  กนกวงษา ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๑๐. นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๑ นายบูรพา  เรืองตังญาณ ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๒ ว!าท่ีร'อยตรีพรพิชิต  ทิทา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๓ นางภัทรา  การนา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๔ นางสาวศิวารักษ�  ไชยสมบัติ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๕ นางสาวกันย�ชิสา  สามารถ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLวิทยาศาสตร� 

๑๖ นางวิลาสินี  พรรคพิง ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๑๗ นายพิสิษฐ�  ดรจันทร�ใต' ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๘ นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๙ นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครู คศ.๓   กรรมการ 
๒๐ นางอรทัย  วงศ�สถิตย� ครู คศ.๓   กรรมการ 
๒๑ นางเนตรนภา  คลังกลาง ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๒ นางสาวพิมผกา  พิมพุฒ ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๓ นางสาวศุภรดา  บุญจุฑาสิริกุล ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๔ นางสาวสุพัตรา  ภูนาวัง ครูผู'ช!วย   กรรมการ 
๒๕ นางสาวศศิกานต�  ยามสุข พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๖ นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ ์ ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

  



 ๗

 กลุ&มสาระการเรียนรูLเทคโนโลยี 

๒๗ นางสาวพัชราภรณ�  เพ่ิมยินดี ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
๒๘ นางนิตยาพร  กินบุญ ครู คศ.๓   กรรมการ 
๒๙ นางปาริฉัตต�  ไวคํา ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓๐ นายสมาน  ล้ําลอง ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓๑ นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓๒ นางกานติมา  มุลทากุล ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๓๓ นางภัทราภรณ�  ลิมป�นิศากร ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓๔ นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓๕ นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓๖ นางสิริกาญจน�  ผาโคตร ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓๗ นายนุกูล  ศรีโอษฐ� ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๘ นางสาวพรทิพย�  อุ!นมีศรี ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓๙ นางสาวรุ!งนภา  เหล!าเทพ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔๐ นางสาวณัฐกฤตา  วันละคํา ครูผู'ช!วย   กรรมการ 
๔๑ นางสาวธัญลักษณ�  ฐานะ ครูอัตราจ'าง   กรรมการ 
๔๒ นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLสุขศึกษาและพลศึกษา 

๔๓ นายคมสัน  สอโส ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔๔ นายอุดม  พิมพ�เทศ ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLศิลปะ 

๔๕ นายพงศกร  สุวรรณศรี ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔๖ นายฉัตรชัย  ปุราโส ครูอัตราจ'าง   กรรมการ 
๔๗ นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์ ครูอัตราจ'าง กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLการงานอาชีพ 

๔๘ นางสาวเมวดี  สุรนันท� ครู คศ.๑ ประธานกรรมการ 
๔๙ นางกอบกุล  ใจป��า ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๐ นายสมบูรณ�  วงวิลาศ ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๑ นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครู คศ.๒   กรรมการ 



 ๘

๕๓ นางอุไร  ครองผา ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๓ นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยะเวช ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๔ นายณัฐดนัย  เกาะหาร ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการและเลขานุการ 

 กลุ&มสาระการเรียนรูLภาษาต&างประเทศ 

๕๕) นางยุวดี  แกมชัยภูมิ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
๕๖ นางมลิวัลย�  ยมโคตร ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๗ นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๘ นายสานิตย�  มหาหิงค� ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕๙ นางสาวบัวลอง  พรนิคม ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖๐ นางสาวชนิกานต�  คะนนท� ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖๑ นางสาวภรณ�ชนก  บุญจวง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖๒ นางสาวศรัณยา  ชาญประเสริฐ ครูอัตราจ'าง   กรรมการ 
๖๓ นางณัฐธิดา  เหลาหา ครู คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ 


