
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
ที ่458 / 2563  

เรื่อง  แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่สอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563  
 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและวัดผลประเมินผลกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อันได้แก่

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี กิจกรรมยุวกำชำด กิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนักศึกษำวิชำ
ทหำร กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ ของโรงเรียนกันทรำรมณ์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2563 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยตรงตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ. ศ. 2551 และเป็นไปตำมระเบียบ
โรงเรียนกันทรำรมณ์ ว่ำด้วยกำรวัดผลกำรเรียนตำมหลักสูตรโรงเรียนกันทรำรมณ์   จึงแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้ำที่สอน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1) นำยนริศ  อัมภรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์  ประธำนกรรมกำร 

2) นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป  รองประธำนกรรมกำร 

3) นำยอัครเจตน์  สีหะวงษ์  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร  กรรมกำร 

4) นำงสำวจรุงจิต  วงศ์ค ำ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยงบประมำณและแผน กรรมกำร 

5) นำงสุพัตรำ  ดำวหน     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    กรรมกำร 

6)  นำงเรณู  ค ำวงศ์      หัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร   กรรมกำร 
7) นำยรัตนดิลก  ค ำเพรำะ  หัวหน้ำงำนแนะแนว   กรรมกำร 

8) นำงนฤมล  สินธุรัตน ์   หัวหน้ำงำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

9) นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย  คร ู        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ก ำหนดนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น  

    เพ่ือให้กำรปฏิบัติกิจกรรมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมนโยบำย เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
 

2. การสอนกิจกรรมแนะแนว 
 1) นำยรัตนดิลก  ค ำเพรำะ   หัวหน้ำงำนแนะแนว สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1-6/12
 2) นำงพรทิพย์  นำเรือง   ครชู ำนำญกำรพิเศษ สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1-3/12 
   3) นำงสำวภัณฑิลำ สะอำด   ครชู ำนำญกำรพิเศษ สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1-4/13 
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 4) ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1     สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1-1/13 
 5) ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2     สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1-2/12 
 6) ครูที่ปรึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5             สอนแนะแนวชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1-5/12 

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 1) วำงแผนปฏิบัติกำรกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนในที่ปรึกษำ หรือในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมำยให้
 จัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมงำนแนะแนวนักเรียนให้ครอบคลุมกำรศึกษำ สังคม ครอบครัว 
 สุขภำพ และควำมประพฤติ 
 2) จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง เข้ำใจตนเองและผู้อ่ืน มีทักษะเบื้องต้นในกำรดูแลตนเอง 

 3) จัดท ำเอกสำรข้อมูลนักเรียนขั้นพ้ืนฐำนในกำรด ำเนินงำนและจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ห้องเรียนในแต่ละ

 ห้องเรียน  

 4) ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
   5) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 3. คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมระเบียบวินัย 

3.1 คณะกรรมการก ากับดูแลการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  1)  นำงนฤมล  สินธุรัตน์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  2)  นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์  คร/ูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 

   3)  นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์      คร ู    กรรมกำร 
  4)  นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย  ครู      กรรมกำร 
  5)  นำงสำวนัชชำ  วรรณโครต  ครผูู้ช่วย       กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
   1) ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยงำนกิจกำรลูกเสือ/เนตรนำรี  ยุวกำชำด และ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
   2) ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรปฏิบัติงำนลูกเสือเนตรนำรี  ยุวกำชำด และ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
    ให้เป็นไปตำมนโยบำย 
   3) สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรงำนลูกเสือ เนตรนำรี  ยุวกำชำด และ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  
    ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

4) ให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำติดตำม / ประเมินผลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรที่ 
 สังกัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนำรี  ยุวกำชำด และ ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  

   5)  เยี่ยมชม ให้ค ำแนะน ำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนำรี  ยุวกำชำด และผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ในคำบ 
    กิจกรรม              
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      3.2 คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

            3.2.1 คณะกรรมการบริหารงานลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่   

  1) นำยนริศ  อัมภรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

  2) นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

  3) นำยสุพัฒน์  บุญน ำ  หัวหน้ำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรีโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

  4) นำยวัชระชัย สุรวิทย์              ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  

  5) นำยสมศักดิ์  นำเรือง  ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

  6) นำยส ำรำญ  เจริญชัย  ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ-เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

  7) นำยภรภัทร  เจริญธง  เลขำนุกำรกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1) ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยงำนกิจกำรลูกเสือ  

  2) ก ำกับ ติดตำม ดูแล กำรปฏิบัติงำนลูกเสือ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

  3) สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรงำนลูกเสือ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

  4) ให้ค ำแนะน ำในกำรแก้ไขปัญหำ  ติดตำม / ประเมินผลและรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ 

  บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

  3.2.2 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่        

  3.2.2.1 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กลุ่ม 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

  1) นำยวัชระชัย  สุรวิทย์   คร ู    ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  

  2) นำยภรภัทธ  เจริญธง  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  

  3) นำยก ำพล  บัวแก้ว  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ   

  4) นำยสุทธิศักดิ์ มุสิกวัน  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1  

  5) นำยดุริยำงค์  ก้อนค ำ  พนักงำนรำชกำร    รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1 

  6) นำงกนกวรรณ  ก้อนค ำ พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1   

  7) นำยรัตนดิลก  ค ำเพรำะ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2  

  8) นำงสำวภัณฑิลำ  สะอำด ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2  

  9) นำยวัลลภ  สุรวิทย ์  คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2 

  10) นำยแสงทอง  บริสำร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

  11) นำยณฤภง  ศรีละพล  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 
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  12) นำยก่อโชค  ต่อนค ำสนธิ์ คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3  

  13) นำงสำวพิศมัย  พันดำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  14) นำงธันยำภัทร์  เธียรทองอินทร์ คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  15) นำยกงจักร  บัวลำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

  16) นำงสำวบังออน  จุลพล    ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

  17) นำงปวีณำ  สุร ำไพ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5  

  18) นำยวีรวัฒน์  สัตย์ซื่อ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 6 

  19) นำงสำววรรณสำ  แก้วพวง ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ      รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 6   

  20) นำยธนโชต  ปัญญำสูง ครูอัตรำจ้ำง  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 6   

        3.2.2.2 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กลุ่ม 2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  1)  นำยสมศักดิ์  นำเรือง  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ   

  2)  นำยสุพัฒน์  บุญน ำ  คร ู   รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  

  3)  นำยอำวิรุทธ์  สีดำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ  

  4)  นำยวิชำ  กิ่งทอง  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1   

  5)  นำยกิตติพงษ์  ชำญชิตร คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือกอง 1 

  6)  นำยชัยพร  เวียงค ำ  คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1  

  7)  นำงวรกมล  เรืองฝำง  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2 

  8)  นำงสำวธิดำรัตน์  วิวำสุขุ คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2  

  9)  นำยพีระพัฒน์  ผำแก้ว ครอัูตรำจ้ำง  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2   

  10) นำยนุชิต  ศุภพินิจ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

  11) นำงสำวทศพร  คูณทวี ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

12) นำยชยพล  ค ำสิงห์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

13) นำยทศพล  ศรีนวล  คร ู   ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4  

14) นำงสวลี  บุญมูล  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  15) นำงสำวไอยเรศ  โดดชัย พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  16) นำยพรชัย  สุปิงคลัด  ครู/ช ำนำญกำร  ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

  17) นำยอัครพงศ์  ณรงค์ชัย ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5   

  18) นำงสมสุข  ลำสุนนท์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6 

  19) นำงสำวกุสุมำ  คชแพทย์ ครูอัตรำจ้ำง   รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6 
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  20) นำงนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6  
  21) นำงอุดมพร  ศรีส ำอำงค์    ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6   

     3.2.2.3 ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  กลุ่ม 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  1) นำยส ำรำญ    เจริญชัย ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 

  2) นำงปรียำนุช  สงสำร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับกลุ่มลูกเสือ 

  3) นำยสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1 

  4) นำยไกรสร  แสนเมืองชิน ครูผู้ช่วย   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1 

  5) นำงสำวมุกชมพู  เพชรไกร คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 1 

  6) นำยสมพงษ์  ละชั่ว  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2 

  7) นำงสุรจรรยำ  ละชั่ว       ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2 

  8) นำยไมตรี  ศรีแก้ว  พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 2 

  9) นำยเฉลิม  บัวสิงห์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

  10) นำยพัฒนำ  พำนจ ำนงค์ คร/ูช ำนำญกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

11) นำงสำวสมจิตร เพชรผำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 3 

  12) นำงสำวอุทัย  สิงหำภู  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  13) ว่ำที่ร้อยตรีชยพล  สุริยะโชติ พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  14) นำยทิว  พจนำ  คร ู   รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 4 

  15) นำยอุดมศักดิ์  สีแสด  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

  16) นำยชำญชัย  สุขสำร  ครู/ช ำนำญกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

  17) นำยชัยชนะ  โสภำ  พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับลูกเสือ กอง 5 

18) นำงสำวพิลำสลักษณ์  คงสิม ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ    ผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6  

 19) นำยพลวัตน์  ประเสริฐศรี ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6 

  20) นำงธัญรัศม์  ประเสริฐศรี ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ   รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6 

  21) นำงสำววิมลมำศ  มุ่งสิน พนักงำนรำชกำร  รองผู้ก ำกับเนตรนำรี กอง 6       

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1) ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรสอนกิจกรรมเกี่ยวกับลูกเสือ - เนตรนำรี ในกลุ่มหรือกองที่รับผิดชอบ

  ให้เป็นไปตำมนโยบำย และมติกรรมกำรบริหำรงำนลูกเสือ - เนตรนำรี 
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2) ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนำรี ให้เป็นไปตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรวัด และ

 ประเมินผลตำมรำยงำนผลกำรเรียนตำมเวลำที่ก ำหนด และก ำกับดูแลนักเรียน ในวันพุธคำบเรียน

 ที่  7 ทุกสัปดำห์          

  3)  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ เพ่ือพัฒนำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  4)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      3.3  คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

 3.3.1  คณะกรรมการบริหารงานยุวกาชาด 

 1)  นำยนริศ  อัมภรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำยกหมู่ยุวกำชำดโรงเรียน      

 2)  นำงสุพัตรำ  ดำวหน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองนำยกหมู่ยุวกำชำดโรงเรียน 

 3)  นำยศักดนัย  สืบเสน ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำดโรงเรียน 

 4)  นำงสุดใจ  วงศ์คูณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำดโรงเรียน 

 5)  นำงธนำภำ  ค ำผุย ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.1  

 6)  นำงสุดใจ  วงศ์คูณ ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.2 

 7)  นำงสกุลรัตน์  ทองแสน ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ      หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำดระดับชั้น ม.3 

 8)  นำงจงกล  บัวสิงห์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ เลขำนุกำรกิจกรรมยุวกำชำด 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1) ก ำหนดนโยบำยว่ำด้วยกิจกรรมยุวกำชำดโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

 2) ก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

 3) สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรงำนของกิจกรรมยุวกำชำด 

 4) ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำ และติดตำม ประเมินผล รำยงำนกำรปฏิบัติงำน 

3.3.2 คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมยุวกาชาด 

       3.3.2.1 กิจกรรมยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  1)  นำงธนำภำ  ค ำผุย  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  

  2)  นำงสำวรัตนธร  ชุปวำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  3)  นำยศักดนัย  สืบเสน  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  4)  นำงนิลบล  เงินดี  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  5)  นำงยุพวรรณ แหล่งหล้ำธนำศิริ   ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 
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  6)  นำงวรรณภำ  ศรีใสย์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  

  7)  นำงสุพัตรำ  ดำวหน  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  8)  นำงณภัค  สิมณี  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  9)  นำงสำวจำรุพร แก้วลำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  10) นำงสำวสุภำพร  พวงพั่ว ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  11) นำงรวีวรรณ  สุขสำร  ครู/ช ำนำญกำร  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  12) นำงสำวศรีไพร  ยอดสำย คร ู   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  13) นำงสำวนันทนัช  สุรเหลอืง ครผูู้ช่วย   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

 3.3.2.2 กิจกรรมยุวกาชาด  ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

  1)  นำงสุดใจ  วงศ์คูณ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด   

  2)  นำงเรณู  ค ำวงศ์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ รองหัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  3)  นำงวรำพร  แก่นค ำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  

  4)  นำงสำวทิพย์ชริน   โพธิ์ทิพย์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  5)  นำงสำวชิดชนก  สำยบุปผำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด  

  6)  นำงยุภำภรณ์  เสำโกมุท ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  7)  นำงชุติมำ  ทีปีเนตร  คร ู   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  8)  นำงสำวเกวลี  ป่ำสนธิ ์ คร ู   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด  

  9)  นำงสำวตองตำ  โชครัตน์ประภำ  ครูผู้ช่วย  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด  

10) นำยเสฐียรพงษ์  ดวงรัตนเอกชัย ครูผู้ช่วย  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  11) นำงดำรุณี  อัมภรัตน์  พนักงำนรำชกำร  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  12) นำงสุภำวดี   สมบูรณ ์ พนักงำนรำชกำร  ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

       3.3.2.2 กิจกรรมยุวกาชาด  ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  1) นำงสกุลรัตน์  ทองแสน ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  2) นำงจงกล  บัวสิงห์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  3) นำงสำวไพริน  ค ำศรี  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  4) นำงสุธำทิพย์  แสงงำม  ครู/ช ำนำญกำร  ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  5) นำงสำวเรืองรัตน์  เผ่ำภูรี    ลูกจ้ำงประจ ำ  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  6) นำงสำวรัตติญำกรณ์  ทุมแถว ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้น ำกลุ่มยุวกำชำด 

  7) นำงสำวอัจฉริยำ  อุทธิโท ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 
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  8. นำงสำวรัชชำภรณ์  ค ำเนตร คร ู   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  9) นำงสำวอ ำไพวรรณ  บุญยิ่ง คร ู   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  10) นำงสำววิวรรธณี สหธรรมมิกะชำติ   ครู  ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  11) นำยไพโรจน์  เทียบคุณ ครูผู้ช่วย   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

  12) นำงสำวสุภำพร  อ้อมชมภู ครูผู้ช่วย   ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด 

      หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1)  ปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรสอนกิจกรรมยุวกำชำดในกลุ่มที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมนโยบำย 

2)  จัดกิจกรรมยุวกำชำด ให้เป็นไปตำมหลักสูตรและด ำเนินกำรวัดและประเมินผลกำรเรียน และ

 ก ำกับดูแลนักเรียน ในวันพุธคำบเรียนที่  7 ทุกสัปดำห์      

 3) ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ดียิ่งขึ้น 

  4) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    3.4  คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

        3.4.1 คณะกรรมการบริหารงานผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

 1) นำยนริศ  อัมภรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้ตรวจกำรผู้บ ำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรำรมณ์ 

 2) นำงสำวจรุงจิต  วงศ์ค ำ    รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  รองผู้ตรวจกำรผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  

     3) นำงนฤมล  สินธุรัตน์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยผู้ตรวจกำรผู้บ ำเพ็ญประโยชน์   

       4) นำงกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์โรงเรียน   

 4) นำงสมรักษ์  เพชรผำ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ      หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ระดับ ม. 1   

 5) นำงสำวธัญญลักณ์  วิทำ   คร ู   หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ระดับ ม. 2 

 6) นำงลัดดำวัลย์  อัมภรัตน์   ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ระดับ ม. 3 

 7) นำงสำวพีรดำ  บุษบงค์ ครผูู้ช่วย   เลขำนุกำรกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

       1)  ก ำหนดนโยบำยว่ำดว้ยกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนกันทรำรมณ์ 

       2)  ก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนของกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

       3)  สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรงำนของกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

       4)  ให้ค ำแนะน ำ แก้ไขปัญหำ และติดตำม ประเมินผล รำยงำนกำรปฏิบัติงำนหัวหน้ำหมวด  ผู้ช่วย  

      หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
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        3.4.2  คณะกรรมการด าเนินการสอนหมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 

 3.4.2.1  หมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  1)  นำงสมรักษ์  เพชรผำ     ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  2)  นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์

  3)  นำงกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ์   ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน ์

  4)  นำยเทอด  เลิศล้ ำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

      5)  นำงจรรยำ  เลิศล้ ำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  6)  นำงสำวสมหมำย  พูนทำ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน ์

  7)  นำงจรูญศรี  ศรีสุธรรม ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  8)  นำงสำวพนิตนันท์  กุลบุตร  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

     9)  นำงจตุพร  พรเกียรติคุณครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

     10) นำงเมตตำ  พูลสวัสดิ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

    11) นำงพัชรสุดำ  อ่ำงมณี  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

    12) นำงสำวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผูบ้ ำเพญ็ประโยชน ์

     13) นำงสำวพีรดำ  บุษบงค์ ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

 3.4.2.2 หมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

  1)  นำงสำวธัญญำลักณ์  วิทำ คร ู   หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  

  2)  นำงณัฐกฤตำ  แก้วโบรำณ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์   

      3)  นำงพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  4)  นำงสำวลิขิต  ศิริบูรณ์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  5)  นำงชิสำมำตำ  กัณหำ   คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  6)  นำงสำววำทินี  ชินบุตร ครู/ช ำนำญกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์   

  7)  นำงสำววิรยำ  แก่นค ำ  ครู/ช ำนำญกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  8)  นำงสำวขวัญจิต  ตรงเที่ยง คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  9)  นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  10) นำงสำวญำณิศำ  โตมร คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  11) นำงสำวกิตติยำภรณ์  แน่นดี  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  12) นำงสำววลัยลักษณ์  โทถม  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
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  13) นำยวรรณะ  คุณนำม  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

 3.4.2.3 หมวดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ รุ่นกลาง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

  1) นำงลัดดำวัลย์  อัมภรัตน์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ       หัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  2) นำงนฤมล  สินธุรัตน์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ      ผู้ชว่ยผู้ตรวจกำรผู้บ ำเพ็ญประโยชน์      

  3) นำงพรทิพย์  นำเรือง         ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์   

  4) นำงศิริวรรณ  สำธุพันธ์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  5) นำยไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์    ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  6) นำงนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  7) นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์  ครู/ช ำนำญกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  8) นำงนิออนด์  รอบคอบ  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

  9) นำงสำวกรณัฐ  สถำนพงษ์ ครู/ช ำนำญกำร          ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

     10) นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์ คร ู   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

    11) นำงสำวนัชชำ  วรรณโคตร ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

     12) นำยวุฒิพงษ์  พิมพร  พนักงำนรำชกำร  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 

     13) นำงสำวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์ ครูอัตรำจ้ำง            ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
  14) นำงสำวลลิตำ  ศรีค ำ  ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดผู้บ ำเพ็ญประโยชน์
  
     หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  1)  ปฏิบัติงำนและด ำเนินกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ในหมวดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตำมนโยบำย 
2)  จัดกิจกรรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ ให้เป็นไปตำมหลักสูตร กำรวัดและประเมินผล และก ำกับดูแล 

นักเรียน ในวันพุธคำบเรียนที่  7 ทุกสัปดำห์      

  3)  ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรอื่น ๆ เพ่ือพัฒนำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้ดียิ่งขึ้น 

  4)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

    3.5  คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   

            กองบังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนกันทรารมณ์  มณฑลทหารบกที่  25 ประกอบด้วย 

          3.5.1 ผู้บังคับการกรมนักศึกษาวิชาทหาร 

   1) นำยนริศ  อัมภรัตน์  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้บังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำร 

  2) นำยพิวัฒน์  ศรเพ็ชร  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้บังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำร 
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  3) นำยณฤภง  ศรีละพล  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ ผู้บังคับกองพัน ฯ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน  ของกองบังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำรโรงเรียนกันทรำรมณ์  

ตลอดจนข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของกองบังคับกำรกรมนักศึกษำวิชำทหำร มณฑลทหำรบกท่ี 25   

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 3.5.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

 1)  นำยณฤภง  ศรีละพล  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้บังคับกองพัน ฯ 

 2)  นำงสุพัตรำ  ดำวหน  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  รองผู้บังคับกองพัน ฯ 

 3)  นำยวัลลภ  สุรวิทย์  คร ู    ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 1) 

 4)  นำยชยพล  ค ำสิงห์  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 2) 

 5)  นำงวรกมล  เรืองฝำง  ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้บังคับกองร้อย (ชั้นปีที่ 3) 
 6)  นำงสำวภรพรรณกรณ์ ศิริพัชรโชติ ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย 
 7)  นำยชำญชัย  สุขสำร  ครู/ช ำนำญกำร   ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 1)  ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำรในสถำนศึกษำ 

 2)  ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน  ให้ด ำเนินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 3)  จัดท ำเอกสำร,ก ำกับ,ติดตำม  รวบรวมข้อมูลผลของกำรด ำเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท ำ

รำยงำนต่อไป 

 4)  ก ำกับดูแลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ในวันอังคำรคำบเรียนที่  7 ทุกสัปดำห์   

 5) ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำย  

4.  คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมชุมนุม 

  4.1  คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมชุมนุม 
   1)  นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์  คร/ูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

  2)  นำงนฤมล  สินธุรัตน์   คร/ูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 
   3)  นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย  ครู      กรรมกำร 

   4)  นำงสำวนัชชำ  วรรณโคตร  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 

   5)  นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

   1)  วำงแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรโรงเรียน  

   2)  ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน  

   3)  ส ำรวจ  และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เลือกเข้ำกิจกรรมตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจและควำมถนัด 

   4)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

   5)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ  ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 4.2  คณะกรรมการด าเนินการสอนกิจกรรมชุมนุม 

ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

1 นำงกนกวรรณ  ก้อนค ำ-354 เกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ -17 ห้อง 316 

2 นำงกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ-118 ดูหนังฟังเพลง-33 ห้อง 123 

3 นำงกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ-118 ประชำสัมพันธ์-46 ห้องประชำสัมพันธ์ 

4 นำงขวัญจิต  ตรงเที่ยง-439 ภูมิปัญญำไทย-56 ห้อง 227 

5 นำงจงกล  บัวสิงห์-309 หุ่นยนต์-80 ห้องหุ่นยนต์ 

6 นำงจตุพร  พรเกียรติคุณ-316 สนุกกับโครงงำนวิทยำศำสตร์-73 ห้อง 321 

7 นำงจรรยำ  เลิศล้ ำ-722 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน-84 ห้องสมัชชำนักเรียน 

8 นำงจรูญศรี  ศรีสุธรรม-123 พลังภำษำ-49 ห้อง 128 

9 นำงชิดชนก  สำยบุปผำ-322 รักษ์โลก-62 ห้อง 411 

10 นำงชิสำมำตำ  กัณหำ-425 ดูหนังประวัติศำสตร์ ม.ต้น-31 ห้อง 322 

11 นำงชุติมำ  ทีปีเนตร-445 เถ้ำแก่ตัวน้อย-38 โรงเรียนกันทรำรมณ์ 

12 นำงณภัค  สิมณ-ี414 ดูหนังประวัติศำสตร์ ม.ปลำย-30 ห้อง 231 

13 นำงณัฐกฤตำ  แก้วโบรำณ-224 คณิตเสริมรำยได้-19 ห้อง 116 

14 นำงดำรุณี  อัมภรัตน์-720 เสริมสวย-76 
หน้ำห้องเสริมสวยสุภำพสตรี 
ใต้ถุนอำคำร3 

15 นำงเด่นดวง  ยศวิจิตร-605 รักษ์ดนตรีไทย-61 ห้องปฏิบัติกำรดนตรีไทย 

16 นำงธนำภำ  ค ำผุย-334 วิทยำศำสตร์น่ำรู้-70 ห้อง 327 

17 นำงธัญรัศม์  ประเสริฐศรี-206 ยุวบรรณำรักษ์ ม.ต้น-59 ห้องสมุดโรงเรียนกันทรำรมณ์ 

18 นำงธันยำภัทร์  เธียรทองอินทร์-333 GT#3-8 ห้อง 425 

19 นำงนฤมล  สินธุรัตน์-312 จรวดขวดน้ ำ-26 หน้ำห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

20 นำงนฤมล  สินธุรัตน์-312 หมำกรุกไทย-78 หน้ำห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

21 นำงนฤมล  สินธุรัตน์-312 Cover dance and B-boy-86 หน้ำห้องประชุมชำญประดิษฐ์ 
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ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

22 นำงนิลบล  เงินดี-121 ยุวบรรณำรักษ์ ม.ปลำย-60 ห้องสมุด 

23 นำงนิออนด์  รอบคอบ-343 GT#2-7 ห้อง 424 

24 นำงนุชญนันท์  ศรเจริญฐิติกุล-332 ถักทอรัก-13 ใต้ถุนอำคำรเรียน4 

25 นำงนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์-805 Crossword-3 ห้อง 528 

26 นำงปรียำนุช  สงสำร-207 A-MATH ม.ปลำย-2 ห้อง 117 

27 นำงปวีณำ  สุร ำไพ-336 GT#2-7 ห้อง 424 

28 นำงพรทิพย์  นำเรือง-902 เถ้ำแก่น้อย-39 ห้องแนะแนว 

29 นำงพัชรสุดำ  อ่ำงมณี-359 GT#1-6 ห้อง 423 

30 นำงพิมพ์พักตร์  ไชยเนตร-223 กีฬำนันทนำกำร(บำสโลป)-15 หน้ำห้องพลศึกษำอำคำร1 

31 นำงเมตตำ  พูลสวัสดิ์-114 พลังภำษำ-49 ห้อง 128 

32 นำงยุพวรรณ  แหล่งหล้ำธนำศิริ-117 ภำษำพำสนุก-54 ห้อง 126 

33 นำงยุภำภรณ์  เสำโกมุท-311 รู้วิทย์ KiD สนุก-65 ห้อง 426 

34 นำงรวีวรรณ  สุขสำร-358 ดำรำศำสตร์-29 ห้อง 318 

35 นำงเรณู  ค ำวงศ-์813 English is fun!-5 ห้อง 513 

36 นำงลัดดำวัลย์  อัมภรัตน์-119 ภำษำพำสนุก-54 ห้อง 126 

37 นำงวรกมล  เรืองฝำง-120 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

38 นำงวรรณภำ  ศรีใสย์-226 คิดเลขเร็ว-22 ห้อง 111 

39 นำงวรรณสำ  แก้วพวง-326 ถักทอรัก-13 ใต้ถุนอำคำรเรียน 4 

40 นำงวรำพร  แก่นค ำ-737 ส่งเสริมอำชีพ-72 ห้องอำหำรอบ 

41 นำงวิมลมำศ  ประทุมมังค์-345 รู้วิทย์ KiD สนุก-65 ห้อง 426 

42 นำงศิริวรรณ  สำธุพันธ์-339 เรื่องกล้วยๆๆ-66 ห้อง 312 

43 นำงสกุลรัตน์  ทองแสน-126 ยุวบรรณำรักษ์ ม.ปลำย-60 ห้องสมุด 

44 นำงสำวนันทนัช  สุรเหลือง Board games - 85 ห้อง211 

45 นำงสมรักษ์  เพชรผำ-306 วิทยำศำสตร์เคมี - คณิต-69 ห้อง 413 

46 นำงสมสุข  ลำสุนนท์-806 Keeping up with the world-9 ห้อง 517 

47 นำงสวลี  บุญมูล-410 ดูหนังประวัติศำสตร์ ม.ต้น-31 ห้อง 322 

48 นำงสำวกรณัฐ  สถำนพงษ์-353 นักบินน้อยกร.-42 ห้อง 415 

49 นำงสำวกิตติยำภรณ์  แน่นดี-238 ประดิษฐ์ประดอยสร้ำงอำชีพ -48 ห้อง 222 

50 นำงสำวกุสุมำ  คชแพทย์-880 ค ำศัพท์น่ำรู้-21 ห้อง 516 
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ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

51 นำงสำวเกวลี  ป่ำสนธ์-891 
ภำษำสเปนและวัฒนธรรมตะวันตก-
55 

ห้อง 514 

52 นำงสำวจำรุพร  แก้วลำ-237 ประดิษฐ์ประดอยสร้ำงอำชีพ -48 ห้อง 222 

53 นำงสำวตองตำ โชครัตน์ประภำ Yokoso Japan-87 ห้อง 538 

54 นำงสำวญำณิศำ  โตมร-893 ภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน-53 ห้องเรียนภำษำจีน 

55 นำงสำวทศพร  คูณทวี-424 ภูมิปัญญำไทย-56 ห้อง 227 

56 นำงสำวทิพย์ชริน  โพธิ์ทิพย์-243 ธนำคำรโรงเรียน-41 ห้องธนำคำรโรงเรียน 

57 นำงสำวธัญญำลักณ์  วิทำ-611 ดนตรีพื้นเมือง-27 ห้องดนตรีพ้ืนเมือง 

58 นำงสำวธิดำรัตน์  วิวำสุขุ-503 ฟุตบอล-52 สนำมฟุตบอล 

59 นำงสำวนัชชำ วรรณโคตร Yokoso Japan-87 ห้อง 538 

60 นำงสำวบังออน  จุลพล-351 ดำรำศำสตร์-29 ห้อง 318 

61 นำงสำวพนิตนันท์  กุลบุตร-514 กีฬำนันทนำกำร(บำสโลป)-15 หน้ำห้องพลศึกษำอำคำร1 

62 นำงสำวพิลำสลักษณ์  คงสิม-822 Drama-4 ห้อง 512 

63 นำงสำวพิศมัย  พันดำ-612 สรรหำของกินแสนอร่อย - 82  ห้องศิลปะ ใต้ถุนอำคำร 3 

64 นำงสำวพีรดำ  บุษบงค์-613 รักษ์ดนตรีไทย-61 ห้องปฏิบัติกำรดนตรีไทย 

65 นำงสำวไพริน  ค ำศรี-442 ดูหนังประวัติศำสตร์จีน-อินเดีย-32 ห้อง 228 

66 นำงสำวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ-360 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

67 นำงสำวภรพรรณกรณ์  ศิริพัชรโชติ-360 บอร์ดเกม-45 ห้อง 311 

68 นำงสำวภัณฑิลำ  สะอำด-903 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ-43 ห้องแนะแนว 

69 นำงสำวมุกชมพู  เพชรไกร-890 ตลก ร้ำย ๆ-34 ห้อง 523 

70 นำงสำวรัชชำภรณ ์ ค ำเนตร-441 ประดิดประดอย-47 ห้อง 234 

71 นำงสำวรัตติญำกรณ์  ทุมแถว-816 Spelling bee –75 ห้อง 511 

72 นำงสำวรัตนธร  ชุปวำ-313 รู้วิทย์ KiD สนุก-65 ห้อง 426 

73 นำงสำวเรืองรัตน์  เผ่ำภูรี-411 ประดิดประดอย-47 ห้อง 234 

74 นำงสำวลิขิต  ศิริบูรณ์-242 คิดเลขเร็ว-22 ห้อง 111 

75 นำงสำวลลิตำ ศรีค ำ Yokoso Japan-87 ห้อง 538 

76 นำงสำววลัยลักษณ์  โทถม  ถักโคเชต์-24 KR star  

77 นำงสำววำทินี  ชินบุตร-892 
ภำษำสเปนและวัฒนธรรมตะวันตก-
55 

ห้อง 514 

78 นำงสำววิรยำ  แก่นค ำ-350 นักบินน้อยกร.-42 ห้อง 415 
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ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

79 นำงสำววิวรรธณ ี สหธรรมมิกะชำติ-888 
ภำษำสเปนและวัฒนธรรมตะวันตก-
55 

ห้อง 514 

80 นำงสำวศรีไพร  ยอดสำย-738 งำนจักสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น-23 ห้อง 216 

81 นำงสำวสมจิตร  เพชรผำ-248 วิทยำศำสตร์เคมี - คณิต-69 ห้อง 413 

82 นำงสำวสมหมำย  พูนทำ-848 Drama-4 ห้อง 512 

83 นำงสำวสิวิพรรณ์  บุญอินทร์-240 คณิตเสริมรำยได้-19 ห้อง 116 

84 นำงสำวสุภำพร  พวงพ่ัว-129 
เกมต่อค ำศัพท์ภำษำไทย 
(เกมค ำคม)-16 

ห้อง 125 

85 นำงสำวสุภำพร  พวงพ่ัว-129 วอลเล่ย์บอล-68 สนำมวอลเล่ย์บอล 

86 นำงสำวสุภำพร  อ้อมชมภู-729 ถักโคเชต์-24 KR star  

87 นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์-827 Crossword-3 ห้อง 528 

88 นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์-827 Cover dance and B-boy-86 หน้ำห้องประชุมชำญประดิษฐ์ 

89 นำงสำวอัจฉริยำ  อุทธิโท-247 A-math  ม.ต้น-1 ห้อง 112 

90 นำงสำวอ ำไพวรรณ  บุญยิ่ง-436 ประดิดประดอย-47 ห้อง 234 

91 นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย-438 สวดมนต์พ้ืนบ้ำน-74 ห้อง 211 

92 นำงสำวอุทัย  สิงหำภู-125 
เกมต่อค ำศัพท์ภำษำไทย (เกมค ำ
คม)-16 

ห้อง 125 

93 นำงสำวไอยเรศ  โดดชัย-348 เกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ -17 ห้อง 316 

94 นำงสุดใจ  วงศ์คูณ-711 ส่งเสริมอำชีพ-72 ห้องอำหำรอบ 

95 นำงสุธำทิพย์  แสงงำม-346 ทักษะชีวะเฮฮำ-51 ห้อง 416 

96 นำงสุพัตรำ  ดำวหน-314 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

97 นำงสุภำวดี  สมบูรณ์-211 A-math  ม.ต้น-1 ห้อง 112 

98 นำงสุรจรรยำ  ละชั่ว-219 อำยุน้อยร้อยล้ำน-81 ห้อง 113 

99 นำงอุดมพร  ศรีส ำอำงค์-809 English is fun!-5 ห้อง 513 

100 นำยกงจักร  บัวลำ-604 ดนตรีสำกล-28 ห้องดนตรีสำกล 

101 นำยก่อโชค  ต่อสค ำสนธิ์-246 A-MATH ม.ปลำย-2 ห้อง 117 

102 นำยก ำพล  บัวแก้ว-608 ดนตรีสำกล-28 ห้องดนตรีสำกล 

103 นำยกิตติพงษ์  ชำญชติร-443 ดูหนังประวัติศำสตร์ ม.ปลำย-30 ห้อง 231 

104 นำยไกรสร  แสนเมืองชิน-444 ดูหนังประวัติศำสตร์ ม.ปลำย-30 ห้อง 231 

105 นำยเฉลิม  บัวสิงห์-335 หุ่นยนต์-80 ห้องหุ่นยนต์ 
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ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

106 นำยชยพล  ค ำสิงห์-349 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

107 นำยชัยชนะ  โสภำ-356 โสตทัศนศึกษำ-77 ห้องไร้พรมแดน 

108 นำยชัยพร  เวียงค ำ-130 วรรณกรรมปัจจุบัน-67 ห้อง 127 

109 นำยชำญชัย   สุขสำร ผู้ตัดสินกีฬำฟุตซอล-ฟุตบอลเบื้องต้น ศำลำไทย 

110 นำยชำญชัย   สุขสำร นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

111 นำยณฤภง  ศรีละพล-116 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

112 นำยดุริยำงค์  ก้อนค ำ-733 เกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ -17 ห้อง 316 

113 นำยไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์-709 คอมพิวเตอร์-20 ห้อง 314 

114 นำยทศพล  ศรีนวล-440 หนังสั้นสร้ำงรำยได้-35 ห้อง 237 

115 นำยทิว  พจนำ-352 ถ่ำยภำพ-37 ห้องโสตทัศนศึกษำ 

116 นำยทิว  พจนำ-352 ประชำสัมพันธ์-46 ห้องประชำสัมพันธ์ 

117 นำยเทอด  เลิศล้ ำ-115 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน-84 ห้องสมัชชำนักเรียน 

118 นำยธนโชต  ปัญญำสูง-519 มวยสำกลสมัครเล่น-57 โดมเข้ำแถวช่วงเช้ำ 

119 นำยนุชิต  ศุภพินิจ-327 ตัดผมชำย-36 ห้องตัดผมชำย 

120 นำยพรชัย  สุปิงคลัด-437 ตอบปัญหำสังคม-35 ห้อง 237 

121 นำยพลวัฒน์  ประเสริฐศรี-205 Sudoku-11 ห้อง 114 

122 นำยพัฒนำ  พำนจ ำนงค์-710 งำนผลิตภัณฑ์วัสดุธรรมชำติ-25 ห้องอุตสำหกรรม 

123 นำยพีระพัฒน์  ผำแก้ว กีฬำทำงน้ ำ-14 สระว่ำยน้ ำ 

124 นำยไพโรจน์  เทียบคุณ-361 สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ห้อง 417 

125 นำยภรภัทร  เจริญธง-814 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ-43 ห้องแนะแนว 

126 นำยไมตรี  ศรีแก้ว-416 ตัดผมชำย-36 ห้องตัดผมชำย 

127 นำยไมตรี  ศรีแก้ว-416 ทำยกน้อย(ศำสนพิธี)-40 ห้อง 328 

128 นำยรัตนดิลก  ค ำเพรำะ-901 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษำ-43 ห้องแนะแนว 

129 นำยวรรณะ  คุณนำม รักษ์ไม้-90 ห้อง 217 

130 นำยวัชระชัย  สุรวิทย์-520 เทเบิล เทนนิส-83 หลังเวทีกลำงแจ้ง 

131 นำยวัชระชัย  สุรวิทย์-520 ฟุตบอล-52 สนำมฟุตบอล 

132 นำยวัลลภ  สุรวิทย์-245 คณะกรรมกำรสภำนักเรียน-84 ห้องสมัชชำนักเรียน 

133 นำยวัลลภ  สุรวิทย์-245 นักศึกษำวิชำทหำร-44 ห้องกิจกำรนักเรียน 

134 นำยวิชำ  กิ่งทอง-110 ยุวบรรณำรักษ์ ม.ปลำย-60 ห้องสมุด 
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ที ่ ครูที่ปรึกษาชุมนุม-รหัสครู ชื่อชุมนุม-รหัสชุมนุม สถานที่ร่วมกิจกรรมชุมนุม 

135 นำยวีรวัฒน ์ สัตย์ซื่อ-341 GT#3-8 ห้อง 425 

136 นำยวุฒิพงษ์  พิมพร-721 หมำกฮอสไทย-79 ใต้ถุนอำคำร 4 ทิศตะวันออก 

137 นำยศักดนัย  สืบเสน-310 ทักษะชีวะเฮฮำ-51 ห้อง 416 

138 นำยสมพงษ์  ละชั่ว-227 อำยุน้อยร้อยล้ำน-81 ห้อง 113 

139 นำยสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ-725 สนุกกับโครงงำนวิทยำศำสตร์-73 ห้อง 321 

140 นำยสมศักดิ์  นำเรือง-509 เถ้ำแก่น้อย-39 ห้องแนะแนว 

141 นำยสัตยำ  ต้นวงศ์ พืชสมุนไพร-50 ห้องเกษตรกรรม 

142 นำยส ำรำญ  เจริญชัย-511 รักษ์สุขภำพ-63 
ห้องเรียนคุณภำพกลุ่มสำระฯ
สุขศึกษำและพลศึกษำ 

143 นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์-811 จรวดขวดน้ ำ-26 หน้ำห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

144 นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์-811 หมำกรุกไทย-78 หน้ำห้องกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

145 นำยสุทธิศักดิ์  มุสิกวัน-510 มวยสำกลสมัครเล่น-57 โดมเข้ำแถวช่วงเช้ำ 

146 นำยสุพัฒน์  บุญน ำ-128 ยุวกวี-58 ห้อง 122 

147 นำยเสฐียรพงษ์  ดวงรัตนเอกชัย สวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ห้อง 417 

148 นำยแสงทอง  บริสำร-609 ศิลปะ-71 ห้องศิลปะ 

149 นำยอัครพงศ์  ณรงค์ชัย-428 ตอบปัญหำสังคม-35 ห้อง 237 

150 นำยอำวิรุทธ์  สีดำ-344 ตัดผมชำย-36 ห้องตัดผมชำย 

151 นำยอุดมศักดิ์  สีแสด-516 My area-10 สนำมเปตองสวนสุขภำพ 

152 ว่ำที่ร.ต.ชยพล  สุริยะโชติ-518 กรีฑำ-12 ห้องฟิตเนส 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ครูทุกคนต้องเป็นครูที่ปรึกษำชุมนุมตำมค ำขอของผู้เรียนหรือตำมที่โรงเรียนมอบหมำยซึ่งจะต้องมีบทบำท
ดังต่อไปนี้  
 1) ปฐมนิเทศให้นักเรียนเข้ำใจเป้ำหมำยและวิธีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมชุมนุม 
  2) เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมชุมนุม 
 3) ส่งเสริมกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำร ส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นสมำชิกของกิจกรรมร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ในกำรจัดท ำแผนงำนโครงกำรและปฏิทินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงอิสระ 
 4) ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนทรัพยำกรตำมควำมเหมำะสม 
 5). ให้ค ำปรึกษำดูแลติดตำมกำรจัดกิจกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตำมแผนงำนด้วยควำมเรียบร้อยและ
ปลอดภัย และก ำกับดูแลนักเรียนในกำรจัดกิจกรรมชุมุนมในวันอังคำรคำบเรียนที่ 7 ทุกสัปดำห์   
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  6) ประเมินผลกำรเข้ำร่วมและกำรปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 
  7) สรุป ประเมินผล และรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมให้ ผู้บริหำรทรำบต่อไป 
 
5.  คณะกรรมการด าเนินงานการสอนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

  1)  นำงนฤมล  สินธุรัตน์   ครู/ช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
  2)  นำยสุดเขตต์  สินธุรัตน์  คร/ูช ำนำญกำร   รองประธำนกรรมกำร 
        3) ครูที่ปรึกษำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6     กรรมกำร 
   4)  นำงสำวอรศิริ  ผิวจันทร์      คร ู    กรรมกำร   
   5)  นำงสำวนัชชำ  วรรณโคตร  ครผูู้ช่วย    กรรมกำร 
   6)  นำงสำวอ ำภำ  จันทร์ผำย  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
    1)  วำงแผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ตำมโครงสร้ำงของหลักสูตรโรงเรียน 
   2)  ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
   3)  ส ำรวจ และเปิดโอกำสให้นักเรียนได้เลือกเข้ำกิจกรรมตำมควำมต้องกำร ควำมสนใจและ 
    ควำมถนัด 
   4)  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และน ำผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงและพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

    5)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  หำกมีอุปสรรคอ่ืนใดให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียนกันทรำรมณ์ทรำบ  เพ่ือหำแนวทำงแก้ไขให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์   

   สั่ง ณ วันที่  16  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 
       (นำยนริศ  อัมภรัตน์) 
         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำรมณ์ 
     


