
 
คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

ท่ี  ๐๘๙  /  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน 

(กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม)  ป3การศึกษา  ๒๕๕๙ 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเห็นถึงความจําเป:นอย!างยิ่งและมีพระราชปณิธานท่ีจะเร!ง
อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมให+คืนกลับสู!สภาพเดิมโดยเร็ว แนวทางพระราชดําริ คือ ให+ 
เด็กและเยาวชนเรียนรู+เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม ด+วยทรงเล็งเห็นว!าเด็กและเยาวชนเหล!านี้ 
จะเป:นแรงผลักดันสําคัญในอนาคตให+เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู!การรักษาและใช+ทรัพยากรของชุมชน 
อย!างมีประสิทธิภาพโดยไม!ทําลายสิ่งแวดล+อม ซ่ึงเป:นการรักษาสมบัติของตนเองไว+ จึงมีพระราชดําริให+มี
โครงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อมข้ึน โดยในข้ันแรกมุ!งปลูกฝBงจิตสํานึกแก!เด็กและ
เยาวชนให+เห็นคุณค!าทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความรัก หวงแหน ร!วมมือกันอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล+อมด+วยตัวของเขาเอง  ทรงมีพระราชดําริให+เด็กและเยาวชนได+เรียนรู+ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล+อม โดยจัดการเรียนการสอนด+านสิ่งแวดล+อมศึกษาในโรงเรียนของโครงการฯ เริ่มต้ังแต! 
การทําหลักสูตร การฝCกอบรมครูผู+สอน การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให+เด็กและเยาวชนมีความรู+
ความเข+าใจ รู+คุณค!าทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล+อม รวมท้ังผลกระทบจากสิ่งแวดล+อมเปลี่ยนแปลง 
เช!น ปDาไม+ถูกทําลาย พิษภัยของควันไฟ จากการเผาปDา การเรียนรู+ด+วยการเข+าไปมีส!วนร!วมในการจัดการ
ปDาชายเลน เช!น ท่ีโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ+านนํ้าแดง จังหวัดจันทบุรี เรียนรู+ประโยชน�ของหญ+า
แฝกในการช!วยอนุรักษ�ดินและนํ้า การอนุรักษ�ความหลากหลายพันธุกรรมพืช เรียนรู+ภูมิปBญญาท+องถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข+อง นอกจากนั้นยังทรงให+มีการรณรงค�เผยแพร!ประชาสัมพันธ�สู!ประชาชนให+ตระหนักและมี
จิตสํานึกร!วมกัน และช!วยกันอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล+อมในถ่ินของตน 

ประกอบกับการศึกษาในปBจจุบันให+ความสําคัญกับการพัฒนาผู+เรียน  โดยยึดผู+เรียนเป:นสําคัญ
มากข้ึน  มุ!งหวังให+ผู+เรียนมีพัฒนาการแบบองค�รวม กล!าวคือ ให+เป:นคนดี  คนเก!ง คนมีความสุข  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  กําหนดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียนท่ีมุ!งให+ผู+เรียนได+
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย!างรอบด+านเพ่ือความเป:นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ท้ังร!างกาย  สติปBญญา  
อารมณ�  และสังคม  เสริมสร+างให+เป:นผู+มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝBงและสร+างจิตสํานึก
ของการทําประโยชน�เพ่ือสังคม  สามารถจัดการตนเองได+  และอยู!ร!วมกับผู+อ่ืนอย!างมีความสุข  กิจกรรม
พัฒนาผู+เรียนมุ!งพัฒนาผู+เรียนให+ใช+องค�ความรู+  ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู+  ๘  กลุ!มสาระการเรียนรู+  
และประสบการณ�ของผู+เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช!วยให+ผู+เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  อันได+แก! 
ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการแก+ปBญหา  ความสามารถ 
ในการใช+ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช+เทคโนโลย ี ซ่ึงจะส!งผลให+การพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�  มีทักษะการทํางานและอยู!ร!วมกับผู+อ่ืนในสังคมได+อย!างมีความสุขในฐานะเป:นพลเมืองไทย
และพลโลก  อันได+แก!  รักชาติ  ศาสน�  กษัตริย�  ซ่ือสัตย�สุจริต  มีวินัย  ใฝDเรียนรู+ อยู!อย!างพอเพียง  มุ!งม่ัน
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ในการทํางาน  รักความเป:นไทยและมีจิตสาธารณะ  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอันได+แก!มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค!านิยมท่ีพึงประสงค�  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�และพัฒนาสิ่งแวดล+อม  มีทักษะในการ
ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร!วมกับผู+อ่ืนได+ และมีเจตคติท่ีดีต!ออาชีพสุจริต  มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห�  คิดสังเคราะห�  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร+างสรรค�  คิดไตร!ตรองและมีวิสัยทัศน�   
มีความรู+และทักษะท่ีจําเป:นตามหลักสูตร  มีทักษะในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเอง รักการเรียนรู+ และ
พัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง  มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 
ด+านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ประพฤติปฏิบัติตนตามค!านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ คือ   
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน มีอุดมการณ�ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส!วนรวม  
กตัญKูต!อพ!อแม! ผู+ปกครอง ครูบาอาจารย�  ใฝDหาความรู+ หม่ันศึกษาเล!าเรียนท้ังทางตรง และทางอ+อม  
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  มีศีลธรรม รักษาความสัตย� หวังดีต!อผู+อ่ืน เผื่อแผ!และแบ!งปBน  
เข+าใจเรียนรู+การเป:นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป:นประมุขท่ีถูกต+อง  มีระเบียบวินัย  
เคารพกฎหมาย ผู+น+อยรู+จักการเคารพผู+ใหญ!มีสติรู+ตัว รู+คิด รู+ทํา รู+ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู!หัว  รู+จักดํารงตนอยู!โดยใช+หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู!หัว รู+จักอดออมไว+ใช+เม่ือยามจําเป:น มีไว+พอกินพอใช+ ถ+าเหลือก็แจกจ!าย
จําหน!าย และพร+อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร+อม เม่ือมีภูมิคุ+มกันท่ีดี  มีความเข+มแข็งท้ังร!างกาย 
และจิตใจ ไม!ยอมแพ+ต!ออํานาจฝDายตํ่า  หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต!อบาปตามหลักของศาสนา  
คํานึงถึงผลประโยชน�ของส!วนรวม และของชาติมากกว!าผลประโยชน�ของตนเอง 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคมจึงกําหนดให+นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกร!วมได+ร!วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน� (กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม) ซ่ึงเป:นกิจกรรม 
ท่ีส!งเสริมให+นักเรียนบําเพ็ญตนให+เป:นประโยชน�ต!อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะ
อาสาสมัคร เพ่ือช!วยขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให+มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
เพ่ือช!วยสร+างสรรค�สังคมให+อยู!ร!วมกันอย!างมีความสุข 

เพ่ือให+การดําเนินกิจกรรมเป:นไปด+วยความเรียบร+อย บรรลุตามเปMาหมายท่ีกําหนด  อาศัยอํานาจ
ตามมาตรา  ๓๙ (๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  
(และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม)  และมาตรา  ๒๗(๑)  แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม)  จึงขอแต!งต้ังบุคลากรแนบท+ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน+าท่ีจัด
กิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  (กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม) ป3การศึกษา  ๒๕๕๙ 
 
มีหน�าท่ี 
  ๑. ศึกษาวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู+เรียน และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู+  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู+  สาระและมาตรฐานการเรียนรู+  
โครงสร+างเวลาเรียน  การจัดการเรียนรู+  การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  ๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมรักษ�สิ่งแวดล+อม  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป:น
ผู+นํา  ผู+ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร!วมกัน  การรู+จักแก+ปBญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมี
เหตุผล  การช!วยเหลือแบ!งปBนเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให+สอดคล+องกับความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู+เรียน  ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได+แก!  การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  
ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน+นการทํางานร!วมกันเป:นกลุ!มตามความเหมาะสม
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และสอดคล+องกับวุฒิภาวะของผู+เรียนและบริบทของโรงเรียนและท+องถ่ิน  ร!วมรายงานผล พร+อมท้ัง
ประชาสัมพันธ�และเผยแพร!ผลการจัดกิจกรรม 
  ๓. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  ค!านิยมหลัก
ของคนไทย  ๑๒  ประการ  และปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช!วยเหลือผู+เรียน 
  ๔. ร!วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน+าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก+ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให+มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร+อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
  ๕. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ 
เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก+ไขปBญหานักเรียนท่ีอ!านไม!ออกเขียนไม!ได+  ด+วย
วิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด+านการอ!าน เขียน
และคิดวิเคราะห�  โดยใช+องค�ความรู+จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนได+ฝCก
กระบวนการคิดวิเคราะห�และเรียนรู+ได+ด+วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู+  จัดให+นักเรียนได+เพ่ิมพูน 
การฝCกทักษะการใช+ภาษาต!างประเทศด+านการฟBง พูด เช!นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช+ในกลุ!ม
อาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน+นให+นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป:นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!
ประโยชน�ส!วนรวมมากกว!าประโยชน�ส!วนตน  รวมถึงเข+าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได+อย!างถูกต+อง  เพ่ิมการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบ 
แบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค  
อย!างน+อยร+อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง  และเตรียมความพร+อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาป3ท่ี  ๓  และ  ๖  การจัดกิจกรรมการเรียนรู+  
"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู+" 
  ๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามท่ีได+รับมอบหมาย 

ขอให+ครูและบุคลากรท่ีได+รับการแต!งต้ัง  ประชุม  ปรึกษาหารือ  ประสานงาน  วางแผน  
ดําเนินงาน  ต้ังใจปฏิบัติหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย  เสียสละ  รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน+าท่ี 
อย!างเต็มกําลังความสามารถ  ปฏิบัติหน+าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการท่ีกําหนด  เพ่ือให+เกิดผล
ดีแก!ทางราชการสืบไป  หากพบปBญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด  ให+แจ+งผู+อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพ่ือหาแนวทางแก+ไขปBญหาต!อไป 

ท้ังนี้ตั้งแต!บัดนี้เป:นต+นไป 

 

สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(นายบวร  ใจป_`า) 

ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 

  



 ๔

รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติหน+าท่ีจัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  (กิจกรรมแนะแนว)  
ป3การศึกษา  ๒๕๕๘  (แนบท+ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ท่ี  ๐๘๙  /  ๒๕๕๙  เรื่อง  แต!งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน  (กิจกรรมอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม)  
ป3การศึกษา  ๒๕๕๙  ลงวันท่ี  ๒๕  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบด�วย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนอุบลรัตน'พิทยาคม ท่ีปรึกษา 

 ๑) นายบวร  ใจป_`า    ผู+อํานวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
 ๒) นายประเสริฐ  ฐานะ   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๓) นายสถิต  แสนลุน   รองผู+อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๔) นายเกียรติศักด์ิ  พลคชา  รองผู+อํานวยการโรงเรียน    กรรมการ 
 ๕) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ  ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการโรงเรียน กรรมการ 
 ๖) นายยุทธเดชฐ�  เรืองหิรัญเตชะกูล หัวหน+ากลุ!มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 ๗) นายอมร  สีหาโมก   หัวหน+ากลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
 ๘) นายสมบูรณ�  วงวลิาศ   หัวหน+ากลุ!มบริหารท่ัวไป    กรรมการ 
 ๙) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร หัวหน+ากลุ!มบริหารงานแผนงานฯ  กรรมการ 
 ๑๐) นายสุรัตน�  หารวาระ   ปฏิบัติหน+าท่ีรองผู+อํานวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑) นายอรณพ  คําแสน หัวหน+ากลุ!มบริหารงานวิชาการ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

มีหน�าท่ี อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน 
ให+ดําเนินไปด+วยความเรียบร+อยบรรลุวัตถุประสงค� 

คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม)  ประกอบด�วย 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๔ 

๑) นางประไพ  สุโพธิ์ชัย ครูประจําชั้น ม.๔/๕ หัวหน+าระดับชั้น 
๒) นางภัทราภรณ�  ลิมปbนิศากร ครูประจําชั้น ม.๔/๑ รองหัวหน+าระดับชั้น 
๓) นางวิลาสินี  พรรคพิง ครูประจําชั้น ม.๔/๑ กรรมการ 
๔) นายธัญญา  ศรีสูงเนิน ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๕) นางพิมผกา  พิมพุฒ ครูประจําชั้น ม.๔/๒ กรรมการ 
๖) นายปริญญา  ศรีโบราญ ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๗) นางปาริฉัตร  ไวคํา ครูประจําชั้น ม.๔/๓ กรรมการ 
๘) นายอมร  สีหาโมก ครูประจําชั้น ม.๔/๕ กรรมการ 
๙) นายอรณพ  คําแสน ครูประจําชั้น ม.๔/๖ กรรมการ 
๑๐) นางสาวจันทร�เพ็ญ  ไชยเวช ครูประจําชั้น ม.๔/๖ กรรมการ 
๑๑) นางจุฑารัตน�  สมมาตย� ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒) นางภัทรา  การนา ครูประจําชั้น ม.๔/๔ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

  



 ๕

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๕ 

๑) นางอุทัยรัตน�  เอ่ียมศรี ครูประจําชั้น ม.๕/๕ หัวหน+าระดับชั้น 
๒) นายสานิตย�  มหาหิงค� ครูประจําชั้น ม.๕/๔ รองหัวหน+าระดับชั้น 
๓) นางอรวรรณ  พลทัสสะ ครูประจําชั้น ม.๕/๑ กรรมการ 
๔) นางสาวศศิกานต�  ยามสุข ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการ 
๕) นายอุดม  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๖) นางสิริณัฏฐ�  รักษาเคน ครูประจําชั้น ม.๕/๓ กรรมการ 
๗) นางสาวกุณฑิกา  ภูสีฤทธิ์ ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๘. Mr.Paschal  Wirdzenyuy Safeh ครูประจําชั้น ม.๕/๔ กรรมการ 
๙) นางสาวรัชนีกร  วงศ�สะอาด ครูประจําชั้น ม.๕/๑ กรรมการ 
๑๐) นายเชฐกร  ประชาโรจน� ครูประจําชั้น ม.๕/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๑) นายพิสิทธิ์  ดรจันทร�ใต+ ครูประจําชั้น ม.๕/๕ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 

ช้ันมัธยมศึกษาช้ันป2ท่ี ๖ 

๑) นางจุลรัตน�  วุฒิวรรณ ครูประจําชั้น ม.๖/๑ หัวหน+าระดับชั้น 
๒) นางระเบียบ  ดวงมาตย�พล ครูประจําชั้น ม.๖/๑ รองหัวหน+าระดับชั้น 
๓) นางเบญจวรรณ  พิมพ�เทศ ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการ 
๔) นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๕) นางพัชนียา  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๓ กรรมการ 
๖) นายพรพิชิต  ทิทา ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๗) นางมลิวัลย� แสนแก+ว ครูประจําชั้น ม.๖/๔ กรรมการ 
๘) นายเอกชัย  ไชยรัตน� ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการ 
๙) นางอาภัสราวรรณ  สุริยโชติกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๒ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐) นางสาวศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล ครูประจําชั้น ม.๖/๕ กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ 
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