
 

  

 

 

 
คำสั่งโรงเรียนแม่แจ่ม 

ท่ี 142/2564 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  

*********************************************** 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
มาตรา 9 (3) ได้กำหนดจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่สำคัญข้อหนึ่ง คื อ                         
มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา                      
โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนด
นโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบ ริหาร
การศึกษาที ่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสารธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 44 / 2549 ลงวันที่ 23 มกราคม  
2549 เร ื ่อง การมอบอำนาจการปฏิบัต ิราชการแทนเกี ่ยวกับพนัก งานราชการ และคำสั ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 53 / 2546 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงแต่งตั้งแต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
 

 1.  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวปนิดา ปันดอน   ประธานกรรมการ 
  1.2 นายวสันต์ พิทาคำ   รองประธานกรรมการ 
  1.3 นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานกุุล  กรรมการ 
  1.4 นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
  1.5 นายสิทธิพร สินธุปี   กรรมการ 
  1.6 นางอรัญญา ทาแป้น   กรรมการและเลขานุการ 
  1.7 นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ สนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไป 
  ด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามท่ีกำหนด 
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 2.  คณะกรรมการดำเนินงาน รับผิดชอบมาตรฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1. นายสิทธิพร  สินธุปี    ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวเกศฎาพร      มูลแก้ว    ท่ีปรึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคำนวณ  
 1) นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ ประธานกรรมการ 
  2) ครูกลุ่มสาระภาษาไทยทุกท่าน  กรรมการ 
 3) ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 4) ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่าน กรรมการ 
 5) นางมลิวรรณ  ชูคดี  กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
 1) นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์ ประธานกรรมการ 
 2) นายสิทธิพร    สินธุปี  กรรมการ 
 3) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการ 
 4) ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 5) นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 3) นางสาวกรวรรณ  โกฎิมูล  กรรมการ 
 4) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 
 5) นางสาวปวีณา  อุทัยทัศน์ กรรมการ 
 6) นายสิทธิพร    สินธุปี  กรรมการ 
 7) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการ 
 8) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 1) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ ประธานกรรมการ 
 2) ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกท่าน  กรรมการ 
 3) นายชนะภัย  ศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 1) นางสาวจุไรรัตน์   คำจันทร์ ประธานกรรมการ 
 2) หัวหน้ากลุ่มสาระฯท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 3) นางชนิศา   สุทะ  กรรมการ 
 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 



 

  

 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1) นางสาววรรณนภัส  พิทักษ์ชานิธิกุล ประธานกรรมการ 
 2) นางชม   โภคผล  กรรมการ 
 3) นางสาวบุษราพร  กึกก้อง  กรรมการ 
 4) นางสาวปุณยาพร  ปันทะรส กรรมการ 
 5) ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพทุกท่าน  กรรมการ 
 6) นายกรกช  กติยศ   กรรมการและเลขานุการ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
 1) นางรุ่งรัตน์        เถินบุรินทร์ ประธานกรรมการ 
 2) นายนิรันดร ์  ฟั่นศรี  กรรมการ 
 3) นางชม   โภคผล  กรรมการ 
 4) นายเกียรติบดินทร์  ดูใจ  กรรมการ 
 5) นายชนะภัย   ศิริ  กรรมการ 
 6) นางสาวเชาวนี   บุญรัง  กรรมการ 
 7) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 
 8) ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระกา  กรรมการ 
 9) นางสาวทิพย์หิรัญ   เมืองวุตร์ กรรมการ 
 10) นางสาววธัญญา   อินทรีย์  กรรมการ 
 11) นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา  กรรมการ 
 12) นางสาวชาลิสา    อินทรวง  กรรมการ 
 13) นายอลงกต  มิตตะกูล กรรมการ 
 14) นายวรกานต์    ปินตา  กรรมการ 
 15) นายธิติ    เผ่ามณี  กรรมการ 
 16) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการและเลขานุการ 
 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
 1) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  ประธานกรรมการ 
 2) นางจิตตกาญจน์  สมยศ  กรรมการ 
 3) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  กรรมการ 
 4) นายธิติ     เผ่ามณี  กรรมการ 
 5) หัวหน้าระดับทุกระดับช้ัน   กรรมการ 
 6) นางสาววธัญญา    อินทรีย์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 



 

  

 1.2.3 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 1) นางนุชนาฎ  นาแก้ว  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวพิมพ์กุลยา  ทานา  กรรมการ 
 3) นางสาวทิพย์หิรัญ   เมืองวุตร์ กรรมการ 
 4) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 
 5) ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   กรรมการ 
 6) ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์ ทาระกา  กรรมการและเลขานุการ 
 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 1) นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล  กรรมการ 
 3) นางเครือวัน  กันทะศิลป์ กรรมการ 
 4) นางสาวชญานิน  พินิจพรพรรณ กรรมการ 
 3) นางสาวอรพินท์  เพ็ชร์ดี  กรรมการ 
 4) ครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กรรมการ 
 5) นางสาวพรพิมล    เข่ือนแก้ว กรรมการและเลขานุการ 
  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. นางอรัญญา  ทาแป้น    ท่ีปรึกษา 

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 1) นางกันทรากร  จันโลหิต  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวชนากานต์  เลิศดำเนิน กรรมการ 
 3) นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 
 4) นางสาวภาวินี  คุณา  กรรมการ 
 5) นางสุภาลักษณ์  เทพวงค์  กรรมการ 
 6) นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์  กรรมการและเลขานุการ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 1) นางอรัญญา  ทาแป้น  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวภาวินี  คุณา  กรรมการ 
 3) นางสาวธนภรณ์  เนตรนิลพฤกษ์ กรรมการ 
 4) นางสาวชนากานต์  เลิศดำเนิน กรรมการ 
 5) นายณัฐฑะนันฒ ์  ชูคดี  กรรมการ 
 6) นางสาวณัฎฐวรรธ์น รัชตโสตถิ์ กรรมการ 
 7) นางสาวกัญญาพักตร ์ พวงอินชัย กรรมการ 
 8) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม กรรมการ 
 9) นางมลิวรรณ  ชูคดี  กรรมการ 
 10) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  กรรมการ 



 

  

 11) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการ 
 12) นางสาวกิญารัช  ธนะวงั  กรรมการ 
 13) นางสาวปาลิดา  เครือวัง  กรรมการและเลขานุการ 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ          
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 1) นายกิตติชัย  แก้วประเสริฐ ประธานกรรมการ 
 2) นายสามารถ  ใสญาติ  กรรมการ 
 3) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 
 4) นางสาวสุนีย์  นามประเทศ กรรมการ 
 5) นางสาวเบญจวรรณ  สารินจา  กรรมการ 
 6) นางสาวเฉลิมขวัญ  สมเพ็ชร  กรรมการ 
 7) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 
 8) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการและเลขานุการ 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 1) นางจิตตกาญจน์    สมยศ  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวเสาวณีย์   ชัยนอก  กรรมการ 
 3) นางสาวสิราภรณ์     นะติกา  กรรมการ 
 4) นางสาวทิพย์หิรัญ   เมืองวุตร์ กรรมการและเลขานุการ 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   1) นายนิวัฒน ์  กันทะศิลป์ ประธานกรรมการ 
   2) นายศิลปชัย  สุวรรณปราการ กรรมการ 
   3) นายอนุวัตร  บุญอินทร ์ กรรมการ 
   4) นางสาวอรทัย    ทะบุญ  กรรมการ 
   5) นายนิรันดร ์  ฟั่นศรี  กรรมการ 
   6) นางสาวชญานิน  พินิจพรพรรณ กรรมการ 
   7) นายสมพงษ์  พรปิยรัตน ์ กรรมการ 
   8) นายณัฐ์ธชนพงศ์  สุนันต๊ะ  กรรมการ 
   9) นายอนุชิต    แก้วอินสี กรรมการ 
   9) นางสาวสุภาณี  ชัยพิบูลวงษ์ กรรมการ 
   10) นายสิทธิชัย   หมูเขื่อน  กรรมการและเลขานุการ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
   1) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม ประธานกรรมการ 
   2) นายชนะภัย  ศิริ  กรรมการ 
   3) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
   4) นางพัชชา   สิทธุวานนท์ กรรมการและเลขานุการ 
    



 

  

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
1. นายสิทธิพร  สินธุปี    ท่ีปรึกษา 
2. นางสาวเกศฎาพร      มูลแก้ว    ท่ีปรึกษา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 
 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 
 2) นางพนิดา  จริยา  กรรมการ 
 3) นางสาวสุนีย์  ขัติยะ  กรรมการ 
 4) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 
 5) หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 6) ครูผู้สอนรายวิชา การค้นคว้าอิสระ (IS) กรรมการ 
 7) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการและเลขานุการ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 1) นางสาวกรวรรณ  โกฏิมูล  ประธานกรรมการ 
 2) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
 3) นางสาวพัชชา   สิทธุวานนท์ กรรมการ 
 4) นายนิธิพงค์    อาจใจ  กรรมการ 
 5) นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม กรรมการ 
 6) นายชลกานต์   พุทธสอน กรรมการ 
 7) นายวรกานต์   ปินตา  กรรมการ 
 5) ครูผู้รับผิดชอบงานพัสดุกลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ กรรมการ 
 6)นางสาวธนิสสรา  ไมตรี  กรรมการและเลขานุการ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 1) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  กรรมการ 
 2) ครูผู้สอนทุกท่าน    กรรมการ 
 3) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการและเลขานุการ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 1) นางสาวจุไรรัตน์   คำจันทร์ ประธานกรรมการ 
 2) หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 3) นางชนิศา     สุทะ  กรรมการ 
 4) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง  กรรมการและเลขานุการ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ขอ้มูลป้อนกลับเพือ่ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 1) นางสาวเบญจวรรณ สารินจา  ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวรัตนา  บริรักษ์เดชา กรรมการ 



 

  

 3) นางสาวนุชนารถ   แสนพุก  กรรมการ 
 4) นางชนิศา     สุทะ  กรรมการ 
 5) หัวหน้ากลุ่มสาระท้ัง 8 กลุ่มสาระ  กรรมการ 
 6) นางสาวกิญารัช  ธนะวงั  กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่ 1. ศึกษานโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดย 
   2.1 กำหนดรูปแบบการเก็บรวบรวบข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
   2.2 กำหนดและจัดทำรูปแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
   2.3 วางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 
  3. ประสานความร่วมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานท่ีได้รับผิดชอบ 
  4. จัดระบบฐานข้อมูลตามมาตรฐานท่ีได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 
 3. คณะกรรมการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

3.1 นางอรัญญา  ทาแป้น   ประธานกรรมการ 
3.2 นางสาวจุรีมาศ  มันเสาร์   รองประธานกรรมการ 
3.3 นางมลิวรรณ  ชูคดี   กรรมการ 
3.4 นางกันทรากร  จันโลหิต   กรรมการ 
3.5 นางโสภิดา  ปัญญาพรม  กรรมการ 
3.6 นางสุภาลักษณ์  เทพวงค์   กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี  1. ศึกษานโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อประสานในแต่ละมาตรฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
2. วางแผนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยประสาน ติดตาม ตรวจสอบ 
ดังต่อไปนี ้

   2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
   2.2 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
   2.4 การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
   2.5 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
   2.6 ติดตามผลการรายงานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาต่อต้นสังกัด 
   2.7 ติดตาม  ตรวจสอบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง นำเสนอข้อมูลมาตรฐานของแต่ละ
มาตรฐานสู่สาธารณชน 

  4. ดำเนินการรวบรวมบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ 



 

  

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ เพื่อให้งานบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

   ส่ัง ณ วันท่ี  22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

                                                               (นางสาวปนิดา  ปันดอน)  
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 



 

  

บัญชีรายชื่อแนบท้าย คำสั่งที่ 142/2564 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2564 
1. รายช่ือข้าราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1) นางชนิศา   สุทะ     2) นายอนุวัตร   บุญอินทร์ 
3) นางสาวณิชากร   อินต๊ะคำ    4) นางสาวอารีลักษณ์   บุญเกิด 
5) นางนุชนาฎ   นาแก้ว    6) นางสาวสุนีย์ นามประเทศ 
7) นางสาว ธนิสสรา   ไมตรี 

1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1) นางพฤกษาชาติ   ฤทธิ์เรืองโรจน ์   2) นางพนิดา   จริยา 
3) นางสาวรัตนา   บริรักษ์เดชา   4) นายเกียรติบดินทร์   ดูใจ  
5) นางสาวจุรีมาศ   มันเสาร์    6) นายสุทิน   อยู่ทุ่ง 
7) ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาระกา   8) นายอลงกต  มิตตะกูล  

1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) นางสาวกรวรรณ   โกฏิมูล    2) นายนิธิพงค์   อาจใจ 
3) นายสามารถ   ใสญาติ    4) นางสาวสายพิน   แยลูกู  
5) นางสาวบุษราพร   กึกก้อง    6) นางสาวชญานิน   พินิจพรพรรณ 
7) นางสาวพิมพ์กุลยา ทานา    8) นางสาวทิพย์หิรัญ  เมืองวุตร์ 
9) นายสมพงษ์   พรปิยรัตน์    

1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1) นายบุญชัย   สมบูรณ์พูลเพิ่ม   2) นางสาวอรทัย   ทะบุญ 
3) นางสาวเชาวนี   บุญรัง    4) นางสาวชนากานต์   เลิศดำเนิน  

1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1) นางจิตตกาญจน์   สมยศ    2) นายประดิษฐ์   เข่ือนแก้ว 
3) นายสิทธิชัย   หมูเข่ือน    4) นางสาววธัญญา  อินทรีย์  
5) นายวรกานต์   ปินตา    6) นายธิติ  เผ่ามณี 

1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) นางสาวปวีณา   อุทัยทัศน์    2) นางอรัญญา   ทาแป้น  
3) นางกันทรากร   จันโลหิต    4) นายสิทธิพร   สินธุปี 
5) นางสาวธนภรณ์   เนตรนิลพฤกษ์   6) นางสาวจุไรรัตน์   คำจันทร์ 
7) นางสาวกัญญาพักตร์   พวงอินชัย   8) นางสาวเสาวณีย์ ชัยนอก 
9) นางสาวพรพิมล  เข่ือนแก้ว   10)นางสาวชาลิสา   อินทรวง 
11) นางสาวนุชนารถ  แสนพุก    12) นางสุภาลักษณ์  เทพวงค์  
13) นางสาวจันทร์จิรา   บุญเทียม   14) นายนิรุติ   สิทธุวานนท์ 
15) นายชนะภัย   ศิริ    16) นางพัชชา   สิทธุวานนท์ 
 
 



 

  

1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1) นางมลิวรรณ   ชูคดี    2) นายณัฐฑะนันฒ์   ชูคดี 
3) นางสาวเบญจวรรณ   สารินจา   4) นางสาวณัฏฐวรรธ์น   รัชตโสตถิ์ 
5) นางสาวเกศฎาพร   มูลแก้ว   6) นางสาวเฉลิมขวัญ   สมเพ็ชร 
7) นางสาวปาลิดา   เคลือวัง    8) นางสาวปุณยาพร   ปันทะรส 
9) นางสาวภาวินี คุณา    10) นางสาวกิญารัช ธนะวัง 
11) นายณัฐ์ธชนพงศ์   สุนันต๊ะ   12) นางสาวสุภาณี   ชัยพิบูลย์วงษ์ 
13) MR. KENN JOSHUA D. JARDIN   14) MR. LOUI JUSTIN R. FERRER 

1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
1) นางสาววรรณภัส   พิทักษ์ษานิธิกุล   2) นางรุ่งรัตน์   เถินบุรินทร ์
3) นายกิตติชัย   แก้วประเสริฐ   4) นายนิวัฒน์   กันทะศิลป์ 
5) นางเครือวัน  กันทะศิลป์    6) นายศิลปชัย   สุวรรณปราการ 
7) นายนิรันดร ์ ฟั่นศรี    8) นายชลกานต์   พุทธสอน 

1.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1) นางสาวอรพินท์   เพ็ชรดี  บรรณารักษ์ 
2) นางชม   โภคผล   แนะแนว 
3) นายกรกช   กติยศ  แนะแนว 

2. กิจกรรมเสริมความรู้มุ่งสู่อุดมศึกษา 
1. GAT Eng. = นางสาวกิญารัช ธนะวัง 
2. GAT เช่ือมโยง = นางนุชนาฎ  นาแก้ว 
3. PAT 1 = ว่าท่ีร้อยตรีกิตติศักดิ์  ทาระวา 
4. PAT 2 = นางสาวธนภรณ์   เนตรนิลพฤกษ์, นางสาวจุไรรัตน์   คำจันทร์,  

นายสิทธิพร   สินธุปี, นางอรัญญา   ทาแป้น  


