คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่ 133 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
................................................................................................................................
ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ได้ดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย
รัฐบาลได้ตระหนักเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต อีกทั้งมีความ
พร้อมในการแข่งขันระดับนานาชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อ ย อาศั ย อานาจตามความในมาตราที่ 39 วรรคแรกแห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตราที่
27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ประธานกรรมการ
1.2 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
1.3 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์
กรรมการ
1.4 นายเกตุ โพธิ์น้อย
กรรมการ
1.5 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับดูแล ติดตามและอานวยความสะดวกในการดาเนินงานของคณะกรรมการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการการดาเนินงาน
2.1 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
2.2 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
2.3 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
2.4 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
2.5 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
2.6 นางสาวอรทัย จันทรังษี
2.7 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
2.8 นายเรวัตต์ นกสว่าง
2.9 นายทรงพรต เชื้อภักดี
2.10 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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2.11 นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
กรรมการ
2.12 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
กรรมการ
2.13 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการ
2.14 นางสิริยา โกศลนิยม
กรรมการ
2.15 นางสาวศุภร แซ่ลู่
กรรมการและเลขานุการ
2.16 นางสาวปารวี วงศ์ปดั แก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ วางแผน ประสานงาน แจกแจงงานตามหน้าที่ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ และร่วม
ประชุม วางแผน แก้ไขและพัฒนา AAR (After Action Review)
3. คณะกรรมการจัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
3.1 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง
ประธานกรรมการ
3.2 นางสาวอุบล บุญชู
รองประธานกรรมการ
3.3 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์
กรรมการ
3.4 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
กรรมการ
3.5 นางสาวอรทัย จันทรังษี
กรรมการ
3.6 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
กรรมการ
3.7 นายเรวัตต์ นกสว่าง
กรรมการ
3.8 นายทรงพรต เชื้อภักดี
กรรมการ
3.9 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
กรรมการ
3.10 นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
กรรมการ
3.11 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
กรรมการ
3.12 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
กรรมการ
3.13 นางสิริยา โกศลนิยม
กรรมการ
3.14 นางสาวศุภร แซ่ลู่
กรรมการและเลขานุการ
3.15 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ จัดทาโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทาตารางเรียน ตารางสอนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
คู่มือการดาเนินงานตามนโยบายให้เรียบร้อย และเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบริบทของสถานศึกษา
4. คณะกรรมการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
4.1 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.1.1 นางจิราภรณ์ วราชุน
4.1.2 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
4.1.3 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
4.1.4 นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
4.1.5 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.1.6 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4.1.7 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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4.2 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.2.1 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
ประธานกรรมการ
4.2.2 นายเลอพงศ์ จันสีนาก
กรรมการ
4.2.3 นางสาววิจิตรา รอดหยู
กรรมการ
4.2.4 นางสาวธารทิพย์ เขินคา
กรรมการ
4.2.5 นางสาวอัจฉรา ทองทา
กรรมการ
4.2.6 นางสาวจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ กรรมการ
4.2.7 นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
กรรมการ
4.2.8 นางอริสา ถนอมเล็ก
กรรมการ
4.2.9 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
กรรมการ
4.2.10 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
กรรมการ
4.2.11 นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
4.3 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.3.1 นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
ประธานกรรมการ
4.3.2 นางจิราภรณ์ วราชุน
กรรมการ
4.3.3 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา กรรมการ
4.3.4 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
กรรมการ
4.3.5 นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
กรรมการ
4.3.6 นางสาวอาไพ พาโคกทม
กรรมการ
4.3.7 นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
กรรมการ
4.3.8 นางสาวศากุน เทียนทอง
กรรมการ
4.3.9 นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
กรรมการ
4.3.10 นางสาวศศิธร นานไธสง
กรรมการ
4.3.11 นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
กรรมการ
4.3.12 นายเจนภพ มณีพงษ์
กรรมการ
4.3.13 นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
กรรมการ
4.3.14 นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ กรรมการ
4.3.15 นางสาวปราณี พรมติ๊บ
กรรมการ
4.3.16 นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
กรรมการ
4.3.17 นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล
กรรมการ
4.3.18 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
กรรมการและเลขานุการ
4.4 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.4.1 นายเรวัตต์ นกสว่าง
ประธานกรรมการ
4.4.2 นางสาวอุบล บุญชู
กรรมการ
4.4.3 นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
กรรมการ
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4.4.4 นางกัลยา ม่วงมั่น
กรรมการ
4.4.5 นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
กรรมการ
4.4.6 นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
กรรมการ
4.4.7 นางสาวจิดาภา สุริยันต์
กรรมการ
4.4.8 นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
กรรมการ
4.4.9 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
กรรมการ
4.4.10 นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
กรรมการ
4.4.11 นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ กรรมการ
4.4.12 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
กรรมการและเลขานุการ
4.5 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.5.1 นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
ประธานกรรมการ
4.5.2 นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
กรรมการ
4.5.3 นายกิตติคุณ จันทะโมคา
กรรมการ
4.5.4 นายไกรสร หม้อแหละ
กรรมการ
4.5.5 นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
กรรมการ
4.5.6 นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
กรรมการ
4.5.7 นางขันทอง ทองน้อย
กรรมการ
4.5.8 นางสาวลลิตา แขกรัมย์
กรรมการ
4.5.9 นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
กรรมการ
4.5.10 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์
กรรมการ
4.5.11 นายทองฉัตร ไรนุ่น
กรรมการ
4.5.12 นางสาวนิตติยา แก้วนก
กรรมการ
4.5.13 นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
กรรมการ
4.5.14 นายจีรพงศ์ เกิดธูป
กรรมการ
4.5.15 นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
กรรมการ
4.5.16 นายอัครวัฒน์ ยอแสง
กรรมการและเลขานุการ
4.6 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.6.1 นางสาวสุภาพร งาเฉลา
ประธานกรรมการ
4.6.2 จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
กรรมการ
4.6.3 นายจาตุรนต์ มหากนก
กรรมการ
4.6.4 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
กรรมการ
4.6.5 นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์
กรรมการ
4.6.6 นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
กรรมการ
4.6.7 นายทิวัตถ์ ชะลุนรัมย์
กรรมการ
4.6.8 นายภูมินทร์ เกิดศรี
กรรมการและเลขานุการ
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4.7 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4.7.1 นายทรงพรต เชื้อภักดี
ประธานกรรมการ
4.7.2 นายสมชาย คงเสน่ห์
กรรมการ
4.7.3 นางสาวยุวดี เสือใหญ่
กรรมการ
4.7.4 นายสุภวัชร ชาติการุณ
กรรมการ
4.7.5 นางอมรรัตน์ มาฬมงคล
กรรมการ
4.7.6 นางสาวณัฏฐณิชา ราชกิจกาธร กรรมการ
4.7.7 นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
กรรมการ
4.7.8 นายปรมินทร์ เสมอภพ
กรรมการ
4.7.9 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
กรรมการและเลขานุการ
4.8 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.8.1 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล
ประธานกรรมการ
4.8.2 นางปราณี วีระหงส์
กรรมการ
4.8.3 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
กรรมการ
4.8.4 นางนฤมล มุสิเกตุ
กรรมการ
4.8.5 นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์ กรรมการ
4.8.6 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
กรรมการ
4.8.7 นายประชาธิป ใจกล้า
กรรมการ
4.8.8 นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
กรรมการ
4.8.9 นายสมพร ชัยวงษ์
กรรมการ
4.8.10 นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
กรรมการ
4.8.11 นางสาวนฤมล เจริญนาวี
กรรมการ
4.8.12 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
กรรมการและเลขานุการ
4.9 เพิ่มเวลารู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.9.1 นางสาวอรทัย จันทรังษี
ประธานกรรมการ
4.9.2 นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
กรรมการ
4.9.3 นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
กรรมการ
4.9.4 นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
กรรมการ
4.9.5 นางสาวแรกรัก บุญอยู่
กรรมการ
4.9.6 นายนวเรศ เสนคุ้ม
กรรมการ
4.9.7 นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
กรรมการ
4.9.8 นางสาววิชุตา อินไผ่
กรรมการ
4.9.9 นางสาวศุภร แซ่ลู่
กรรมการ
4.9.10 นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
กรรมการ
4.9.11 นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ กรรมการ
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4.9.12 นางสาววิชชุดา สมจิตร
4.9.13 นางสาวภาพิมล ฐานะ
4.9.14 นางสาววิชุดา บุญเทียม
4.9.15 นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
4.9.16 นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
4.9.17 นางสาวสุภาลัย สายคาภา
4.9.18 นางสาวชเนตตี เมืองมูล
4.9.19 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
4.10 เพิ่มเวลารู้บูรณาการงานแนะแนว
4.10.1 นางสิริยา โกศลนิยม
4.10.2 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
4.10.3 นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์
4.10.4 นางสาวธนัตตา ตะโนนทอง
4.10.5 นายมิติ โอชสานนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจาภาคเรียนที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2561
ทีก่ าหนดไว้พร้อมทั้งวัดและประเมินผลความพึงพอใจและพัฒนาการของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
5.1 นายเกตุ โพธิ์น้อย
5.2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก
5.3 นายประชาธิป ใจกล้า

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. อานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ให้พร้อมเพื่อใช้สาหรับการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คณะกรรมการเครื่องเสียง แสง และบันทึกภาพ
6.1 นายสมพร ชัยวงษ์
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวพัสตราภรณ์ แย้มกาญจนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ 1. จัดเตรียมอานวยความสะดวกอุปกรณ์ เครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ใช้สาหรับ
การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. บันทึกภาพกิจกรรมลงในเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เรียบร้อย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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7. คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล
7.1 นางสาวศุภร แซ่ลู่
7.2 นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
7.3 นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
7.4 นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา
7.5 นางสาวนาถพร มูลจันทร์
7.6 นายรุ่งโรจน์ สมนิล
7.7 นายอัครวัฒน์ ยอแสง
7.8 นายภูมินทร์ เกิดศรี
7.9 นางสาวพัชรินทร์ สายสังข์
7.10 นางสาวกาญจนา กรีธาธร
7.11 นายมิติ โอชสานนท์
7.12 นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดูแล สรุปผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ให้เรียบร้อย
ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดผลประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป
สั่ง ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/61
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
1. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา หัวหน้า
2. นางสาววิจิตรา รอดหยู
3. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
4. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
5. นางอริสา ถนอมเล็ก
6. นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ
7. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง

วันอังคาร
1. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา หัวหน้า
2. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
3. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
4. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง
5. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
6. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นางสาวอัจฉรา ทองทา หัวหน้า
2. นางสาวกนกนาถ แซ่ตน้ั
3. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
4. นายเลอพงศ์ จันสีนาก
5. นางสาวธารทิพย์ เขินคา
6. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง

วันพุธ
1. นางสาวอัจฉรา ทองทา หัวหน้า
2. นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น
3. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต
4. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง
5. นางอริสา ถนอมเล็ก
6. นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา

ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/61
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
วันอังคาร
1. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน หัวหน้า 1. จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน
หัวหน้า
2. นางสาวสุภาพร งาเฉลา
2. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร
3. นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
3. นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
4. นายทิวัตถ์ ชะลุนรัมย์
4. นายทิวัตถ์ ชะลุนรัมย์
ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
วันพุธ
1. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ หัวหน้า 1. นายพัศพงศ์ จิรพัฒนพงศ์ หัวหน้า
2. นายจาตุรนต์ มหากนก
2. นายจาตุรนต์ มหากนก
3. นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
3. นายกิตติพงษ์ เตชะตานนท์
4. นายทิวัตถ์ ชะลุนรัมย์
4. นายทิวัตถ์ ชะลุนรัมย์
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ คณิตศาสตร์
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/61
ระดับชั้น ม.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

วันจันทร์
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์
นางสาวปราณี พรมติ๊บ
นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง
นางสาวศรัณย์รัชต์ แก้ววิมล
นางสาวศศิธร นานไธสง

หัวหน้า 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วันพุธ
นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ หัวหน้า
นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
นางสาวศากุน เทียนทอง
นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
นางสาวอาไพ พาโคกทม
นายไพฑูรย์ โพธิ์พยัคฆ์
นายเจนภพ มณีพงษ์

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
หัวหน้า
2. นางจิราภรณ์ วราชุน
3. นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล
4. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
5. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
6. นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล

วันพุธ
1. นางสาวนัดธิดา นวลศรี
หัวหน้า
2. นางจิราภรณ์ วราชุน
3. นางสาวนาถพร มูลจันทร์
4. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์
5. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่ม
6. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
7. นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลย์กุล
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระฯ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับชัน้ ม.2
วันจันทร์
1. นางสาวจิดาภา สุริยันต์ หัวหน้า
2. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
3. นางกัลยา ม่วงมั่น
4. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
5. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
6. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง
7. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
8. นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์

วันอังคาร
1. นางศันสนีย์ พันธ์เรือง หัวหน้า
2. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
3. นางกัลยา ม่วงมั่น
4. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
5. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
6. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
7. นางสาวจิดาภา สุริยันต์
8. นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นายรุ่งโรจน์ สมนิล หัวหน้า
2. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
3. นางกัลยา ม่วงมั่น
4. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
5. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
6. นางสาวจิดาภา สุริยันต์
7. นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
8. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
9. นางสาวอุบล บุญชู
10.นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์

วันพุธ
1. นางสาวอุบล บุญชู หัวหน้า
2. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม
3. นางกัลยา ม่วงมั่น
4. นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ
5. นางสาวมินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
6. นางสาวจิดาภา สุริยันต์
7. นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
8. นายรุ่งโรจน์ สมนิล
9. นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดา
10.นางสาวอัจฉรา ภักดีรัตนภาคย์
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/61
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
1. นายอัครวัฒน์ ยอแสง
หัวหน้า
2. นายไกรสร หม้อแหละ
3. นางสาวนิตติยา แก้วนก
4. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
5. นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ
6. นางสาวปาวรีย์ ขาวสมบูรณ์
7. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
8. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
9. นายทองฉัตร ไรนุ่น
10. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
11. นายกิตติคุณ จันทะโมคา

วันอังคาร
1. นายอัครวัฒน์ ยอแสง
หัวหน้า
2. นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
3. นางสาวลลิตา แขกรัมย์
4. นายทองฉัตร ไรนุ่น
5. นายกิตติคุณ จันทะโมคา

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นางขันทอง ทองน้อย
หัวหน้า
2. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์
3. นายจีรพงศ์ เกิดธูป
4. นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน
5. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์
6. นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วันพุธ
1. นางขันทอง ทองน้อย
หัวหน้า
2. นายไกรสร หม้อแหละ
3. นางสาวนิตติยา แก้วนก
4. นางสาวอาภาภรณ์ ก้อนสี
5. นางสาวสิริรัตน์ รักพงษ์
6. นางสาวฟารีดะ โต๊ะเล๊ะ
7. นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบรายวันของกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/61
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
1. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล หัวหน้า
2. นายทรงพรต เชื้อภักดี
3. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
4. นายสมชาย คงเสน่ห์
5. นายสุภวัชร ชาติการุณ
6. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์

วันอังคาร
1. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนะประทุม หัวหน้า
2. นายทรงพรต เชื้อภักดี
3. นายสมชาย คงเสน่ห์
4. นายสุภวัชร ชาติการุณ
5. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
6. นางสาวยุวดี เสือใหญ่

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นายทรงพรต เชื้อภักดี หัวหน้า
2. นายสมชาย คงเสน่ห์
3. นายสุภวัชร ชาติการุณ
4. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนะประทุม
5. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์
6. นางสาวยุวดี เสือใหญ่

วันพุธ
1. นาวสาวพัชรินทร์ สายสังข์ หัวหน้า
2. นายสมชาย คงเสน่ห์
3. นางสาวยุวดี เสือใหญ่
4. นางสาวณัฏฐณิชา รัตนะประทุม
5. นายปรมินทร์ เสมอภพ

รายชื่อครูที่เข้าร่วมกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของกลุ่มงานแนะแนว
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2561
กิจกรรม
ระดับชั้น ม.2
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
กิจกรรม การสื่อสารสัมพันธ์

ระดับชั้น ม.3
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
กิจกรรม อาชีพที่ฉันสนใจ

ครูผู้รับผิดชอบ
1. นางสิริยา โกศลนิยม
หัวหน้า
2. นายมิติ โอชสานนท์
3. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
4. นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์
5. นางสาวธนัตตา ตะโนนทอง
6. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1. นางสิริยา โกศลนิยม
หัวหน้า
2. นายมิติ โอชสานนท์
3. นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ
4. นางสาวสุวนันท์ แป้นพัฒน์
5. นางสาวธนัตตา ตะโนนทอง
6. ครูทปี่ รึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล หัวหน้า
2. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
3. นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
4. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
5. นางสาวกาญจนา กรีธาธร

วันอังคาร
1. นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์ หัวหน้า
2. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
3. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
4. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
5. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
6. นายประชาธิป ใจกล้า
7. นางสาววรางคณา ชาวน่าน

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นางสาวจีรพร วงษ์ขันธ์
หัวหน้า
2. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น
3. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์
4. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์
5. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา
6. นายประชาธิป ใจกล้า
7. นางสาววรางคณา ชาวน่าน

วันพุธ
1. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ หัวหน้า
2. นางสาววรางคณา ชาวน่าน
3. นางปราณี วีระหงส์
4. นางนฤมล มุสิเกตุ
5. นางสาวนฤมล เจริญนาวี
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ตารางรายชื่อครูผู้รับผิดชอบของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ภาคเรียนที่ 1/2561
ระดับชั้น ม.2
วันจันทร์
1. นายนวเรศ เสนคุ้ม
หัวหน้า
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี
3. นางสาววิชุตา อินไผ่
4. นางสาวศุภร แซ่ลู่
5. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
6. นางสาววิชุดา บุญเทียม
7. นางสาวสุภาลัย สายคาภา
8. นางสาวธัญญาลักษณ์ มีวงษ์
9. นางสาวชเนตตี เมืองมูล
10. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
11. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
12. นางสาวภาพิมล ฐานะ

วันอังคาร
1. นางสาววิชชุดา สมจิตร
หัวหน้า
2. นางสาววิชุตา อินไผ่
3. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
4. นางสาวแรกรัก บุญอยู่
5. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
6. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
7. นางสาวอรทัย จันทรังษี
8. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
9. นางสาวศุภร แซ่ลู่
10.นางสาวสิวลี บุญวัฒน์

ระดับชั้น ม.3
วันอังคาร
1. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง หัวหน้า
2. นางสาวอรทัย จันทรังษี
3. นางสาววิชุตา อินไผ่
4. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
5. นางสาวแรกรัก บุญอยู่
6. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
7. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
8. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ
9. นางสาวศุภร แซ่ลู่
10. นางสาววิชชุดา สมจิตร

วันพุธ
1. นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี
หัวหน้า
2. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง
3. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
4. นางสาวธัญมน ปิยะพงศ์สิริ
5. นางสาวตวงศรณ์ องอาจ
6. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว
7. นายนวเรศ เสนคุ้ม
8. นางสาวชเนตตี เมืองมูล
9. นางสาววิชชุดา สมจิตร

