
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

ที่ 149 /2565 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ 

 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. แบบออนไลน์ ผ่าน Facebook live โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบแนวนโยบายของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID–19) ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนา แก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง อีกท้ังเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าด้าน
การจัดการศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป 
 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
  1.1 นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  1.2 นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายนิรุจน์  นครศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.4 นายศุภวัฒน์  อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
  1.5 นางยวงพร  ศิริทองสุข ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.6 นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.7 นางสมวรรณ อนุศรี ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.8  นายพิสิทธิ์   ชำนาญไพร ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.9 นางวิภาดา สรณารักษ์    ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.10  นางศิริวรรณ บุณโยดม ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
       1.11 นางอาจรีย์   ถนอมดำรงศักดิ์ ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.12  นางพัชรา    สนธิมุล ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.13  นางปรียา  มะโนดี ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.14 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.15. นางวันทนา ศิริภักดิ์ ตำแหน่ง ครู กรรมการ 
  1.16 นายศักดา  มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
  1.17 นางยุพิน  โพธิ์ทอง    ตำแหน่ง ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ : อำนวยการ ให้คำปรึกษา ควบคุม กำกับ ดูแล เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

 

  2. คณะกรรมการดำเนินงาน     
   ระดับปฐมวัย  
       2.1 สายชั้นอนุบาลปีที่ 2   ประกอบด้วย 
   1.  นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎิ์ ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 
   2.  นางดุษฎี    ชารีขันธ์ ครูพ่ีเลี้ยง     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 
   3.  นางวรารักษ์   รังษี ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 
   4.  นางสาวพัชราภรณ์  แก้วมืด ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 
   5.  นางพรเพชร   จังจรูญ ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 
    6. นางสาวชุติมา   ราชคม ครูพ่ีเลี้ยง ครปูระจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 
   7.  นางยวงพร   ศิริทองสุข ครู ครปูระจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 
    8. นางบุญโฮม   โพธิสิงห์ ครูพ่ีเลี้ยง ครปูระจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4 
   9. นางสาววัชราภรณ์  เสริมดำรงศักดิ์ ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 
   10. นางกติิมา     แจ่มปัญญา ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5 
   11.  นางวิภาภรณ์  นามโคตร ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 
    12.  นางปนินาฎ    นาคสุวรรณ ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/6 
   13.  นางพัชรินทร์  จ้อยอินทร์ ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 
    14. นางดรุณี  บุญเขื่อง                   ครูพ่ีเลี้ยง     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/7 
   15.  นางธนัชพร  พิลาวุฒิ ครู                  ครปูระจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 
    16.  นางสาวอโรชา วงศ์คำ ครูพี่เลี้ยง             ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/8 
    ห้องเรียนพิเศษมอนเตสซอรี-ภาษาจีน 
   17.  นางปะศิรัตน์    ธรรมศิริ                 ครู                     ครปูระจำชั้นอนุบาล  
   18.  นางสาวอิษฎา  ปาสาทัง             ครูอัตราจ้าง          ครูประจำชั้นอนุบาล  
   19.  นางสาวพัชรา   นามโสม         ครูพี่เลี้ยง             ครูประจำชั้นอนุบาล  
   2.2 สายชั้นอนุบาลปีท่ี 3   ประกอบด้วย 
   1.  นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 
    2.   นางศรัญญา  ศรีสวัสดิ์ ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 
   3.   นางสาวพัชรี     นันท์ดี ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 
    4.   นางกมลวรรณ   ชุมแสง ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 
   5.   นางเยาวลักษณ์ นาชัยธง คร ู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 
    6.   นางสุชาวดี     โพยนอก ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 
   7.   นางกัญญา   สุขเลิศตระกูล        ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 
   8.   นางสมฤด ี สุตรีศาสตร์           ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 
    9.   นางสาวผุสดี      อุพลเถียร ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/4 
   10. นางวิมลวรรณ  วังคะฮาด ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 
    11. นางกาญจนา  ไพรซ ครูพ่ีเลี้ยง              ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5 
   12.  นางกรองแก้ว  อวบสำอางค์ ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 
    13. นางพรพรรณ     แก่นชัย ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6 
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   14.  นางสุรภา   พิมพ์หานาม ครู ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7 
    15.  นางสาวจรรยาภรณ์   สิงห์นวล ครูพ่ีเลี้ยง ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/7 
 
   ระดับประถมศึกษา  
       2.3 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ประกอบด้วย 
   1.   นางภัณทิลา   แสนแป้                    ครู      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
   2. นางดวงเดือน  สุทธิ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
   3.  นางสมวรรณ อนุศรี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
   4.  นางเอ้ืองภรณ์  วิชาโคตร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 
   5.  นางสาวปวรา   วงศ์ปัญญา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
   6.  นางจินตนา   บุษราคัม ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 
   7. นางสาวณัตยพร  นารอง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 
   8.  นางโฉมยงค์  หมายมั่น ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 
   9.  นางสุธาสินี   เวชสุวรรณ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 
   10.  นางสาวจิรวัฒน์   นครศรี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 
   11.  นางสมร   แสนแก้ว ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8  
   12.  นางปุญญิศา      เบญจศิลป์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 
   โครงการวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   13.  นางปาณจิตตรา ศิรินิกร       ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5  
             14.  นางสาวเฌอริลิณญ์  วงศ์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง         ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 
   ห้องเรียนภาษาจีน 
   15.  นางพรสวรรค์   อ่อนมณี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  
   16.  นางสาวนพรัตน์   หิริโกกุล     ครูอัตราจ้าง          ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6  
   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ประกอบด้วย 
   1.   นายชาญชัย   พรมมาหลง ครู 
   2.   นายชนะชัย   ขจรเดช ครูอัตราจ้าง 
   3.   นายณัฐวัฒน์  ปะมะโน ครูอัตราจ้าง 
   2.4 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ประกอบด้วย 
   1.   นางสาวพูนพิจิต  ตาปนานนท์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
   2.   นางพัชรดา   จันทร์เจริญ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 
   3.   นายพิสิทธิ์   ชำนาญไพร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
   4.   นางอัครศรี  พุกหน้า ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
   5.   นางสาวปภาดา ประชันกาญจนา ครูอัตราจ้าง   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
   6.   นายวรพงษ์  สุภูตะโยธิน             ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 
   7.   นายสุรพล  คำมะณีจันทร์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
   8.   นางศุภรดา  คงนาค ครู       ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 
   9.   นางวิไลวรรณ พุกทอง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 
   10. นายปรีชา นามจันดา ครูอัตราจ้าง   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 
             11.  นางวไลรัตน์  บุญมา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 
             12.  นางทิภาพร  วิสาคาม ครู      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 

https://data.bopp-obec.info/web/index_kru_detail.php?id=869895&Area_CODE=4001&School_ID=1040050083
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   13.  นางชนิดาพร คำมณีจันทร์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 
   14. นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา ครู       ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/8 
          โครงการวิทยาการคำนวณเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   15.  นางราตรี  สีหานู              ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 
   16.  นางน้ำฝน  บัวเมืองปัก         ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 
   ห้องเรียนภาษาจีน 
   17.  นางเยาวลักษณ์   ศรีบรรเทา              ครู  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 
   18.  นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล              ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/12 
   2.5 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ประกอบด้วย 
   1.  นางพรรณวดี   รอดงาม                ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
   2.  นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 
   3.  นางวัชรีย์ คงพิบูลย์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
   4.  นางวรางคณา  บุญน้อม ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
   5.  นางสาวฐิติชญาณ์  ธานินฐิตินันท์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
   6.  นายวิทยา  สุดรัก ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 
   7.  นางธิติมา  อุปศรี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
   8.   นางสาวพัชรพร  พุทธรัสสุ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 
   9.  นางรุ่งทิวา  โพธิ์ใต้              ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
   10. นางรัตน์ชุนี  แก้วศรี              ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
   11.  นางสาวณัฐรัตน์  ปัจฉิมา ครูอัตราจ้าง    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 
   ห้องเรียนภาษาจีน 
   12. นางพัชรา  ชวนประกอบ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 
   13.  นางสาวชิสากัญญ์ คำชมภู ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 
   ห้องเรียนพิเศษโครงการ Gifted 
   14. นางบุษบา   บุญณะโชติ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7  
   15. นางจิรัชยา  สมจร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 
   16.  นางถนอมขวัญ    รัญดร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 
            17. นางปุณรวิภา     แก้วสีหาบุตร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 
   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ประกอบด้วย 
   1.  นายอนุชา         บัวระภา              ครูอัตราจ้าง 
  2.6 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ประกอบด้วย 
   1.  นางบัวลอง   นิลทะวงษ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
   2. นายวุฒธิชัย  ปรีพูล ครูอัตราจ้าง     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
   3.  นางมัณฑนา   พิทักษ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
   4.  นายไพบูลย์ จันทร์สม ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 
   5.  นางวิภาดา   สรณารักษ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 
   6.  นางจิตรา  ไขขุนทด ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 
   7.  นางอุไรวัลย์ ไมตรีแพน ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
   8.  นางสาวธนาวดี ทองทวี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 
   9.   นางสาววนิดา ศรีวรขันธ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 
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   10. นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 
   ห้องเรียนภาษาจีน 
   11.  นางธัญญลักษณ์  บุญยืน ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 
   12.  นายณัฐวุฒิ ภักดีผล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 
   ห้องเรียนพิเศษโครงการ Gifted 
   13.  นางวารีณา  งามยิ่ง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7  
   14. นางพัชรี วิริยสถิตย์กุล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7  
   15.  นายชัยยา  เมืองสนธิ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8  
   16.  นางอารีวรรณ   ตอรบรัมย์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8  
  2.7 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ประกอบด้วย 
   1. นายดำรงศักดิ์   พิมหานาม ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
   2. นางพัฒน์ณิชา    วงศาศิริพัฒน์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 
   3. นางสาวเบญจวรรณ ธรรมมา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
   4. นายประดิษฐ์      แก้วสีหาบุตร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 
   5.  นางกนกกาญจน ์ เฟ่ืองฟูสถิตย์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
   6. นางสาวสิริลักษณ์  ดอนตระกูล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 
   7. นางนันท์นภัส   ศิริวัฒน์ธนวงศ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
   8. นางสาวกุหลาบเพชร  สมตน ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 
   9. ว่าที่ร้อยตรีอดุลภาคย์  คำเพราะ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 
   10. นางสาวศิวาพร   แสนสุภา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 
   11.  นายนัสกร มะลาศรี              ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 
   12. นางทัศนีย์พร กันทะใจ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 
   ห้องเรียนพิเศษโครงการ Gifted 
   13.  นางวานิตย์  นามศิริ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7  
   14.  นางกรรณิกา   สุวรรณศิลป์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7  
   15.  นางจินตนา     บริหาร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7  
   16.  นางอารยา   ชำนาญไพร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8  
   17. นางอุทัยวรรณ   ธะนะคำมา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8  
       ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ประกอบด้วย 
   1.  นางศิริวรรณ   บุณโยดม ครู  
   2. นางมัณฑนา       เสาหล่อน ครู 
   3.  นายสิทธิชัย   สุนทรพิทักษ์ ครู  
  2.8 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ประกอบด้วย 
   1.  นายภาวัต โทพันธ์   ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
   2.  นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
   3.  นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 
   4. นางอาภรณ์    คำบุญ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   
   5. นางสาวสใบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
   6.  นางอารีรัตน์   ใจซื่อ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 
   7.  นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา  ครู      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
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   8.  นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 
   9.  นางลำภู   แก้วโนนตุ่น    ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 
   10. นางสาวอนุธิดา สามหาดไทย   ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 
   11.  นางส่งศรี   นาอุดม ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
   12.  นางคำพู         งอสอน         ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 
   ห้องเรียนพิเศษโครงการ Gifted 
   13. นางปรียา มะโนดี ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  
   14. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  
   15. นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8  
   16. นางผ่องศรี   รบไพรินทร์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8  
        ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ประกอบด้วย 
   1.  นางวันทนา ศิริภักดิ์      (วัดประเมินผล) 
          2.  นายจักรพงษ์  โชติการณ์   (วัดประเมินผล) 
          3.  นายชนายุส  โกมลไสย    (คอมพิวเตอร์) 
        ครูอัตราจ้างห้อง Gifted ประกอบด้วย 
         1.  Ms.Rachel Maurine perkin          (อังกฤษสื่อสาร) 
         2.  นางสาวชนากานต์  พิมพขันธ์          (วิทยาศาสตร์) 
         3. นางสาวศศิธร  ลามูลเทียน         (คณิตศาสตร์) 
      2.9 โครงการ English Program    ประกอบด้วย 
   1.  นางจรีพร   หมื่นแก้ว ครู  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 
   2.  Ms.Oleksandra Strikha ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 
   3. นางสาวพิมชนก  หอมหวล  ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/9 
   4.  นางศิริญาณ ี  นววงศ์อนันต์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 
   5.  Mr.Duncan  Vernon            ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 
   6. นางสาวภารดา  ศรีลาวงษ์ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/10 
   7.  นางสาวรภัทภร  ศิริปรุ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 
   8.  นางปวันรัตน์   ขุนศรีรักษา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 
   9. Ms.Irina   Digina ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 
   10. นายอารัมภ์  คันธี ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/9 
   11.  นางนพมาศ จิตศักดิ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 
   12.  Mr.Bruce  Hal ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 
   13. นางอรวรรณ  เสนาพันธ์ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 
   14. นางวรนารถ   ไทยานนท์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 
   15. นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 
   16.  Mrs.Oksana   Babchenko ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 
   17. นางสาวธนันส์ธรณ์ วงษ์สงคราม ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/9 
   18.  นางสุรีพร      อิสสระวงษ์      ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 
   19.  Mr.Paul Andrew Van Lieshout ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 
   20. นางสาวภัทรวดี  สมบัติธนดล ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 
           21. นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 
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   22. Mr.James Murray Craig ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 
   23. นางสาวพัชรียา  พูนพุฒ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9 
   24. นางพัชรา สนธิมุล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 
   25. Mr.Keith  Leslie Fortune ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 
   26. นางสาวนัณษ์ธิฎา ธรรมสินธชโูชติ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/10 
   27. นางเพชรมาลัย   จันทะมล ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 
   28. Mr.Tadeas  Kaspar ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 
   29. นางสาวอภิญญา  ชาคำมูล ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 
   30. นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 
   31. Mr.Alan Stephen Brian ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 
   32. นายณัฐดนัย  วิศิษฏบุตร ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 
   33. นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 
   34. Mr. David  Harris ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 
   35. นางสาวชลียา  ถาวรเรืองฤทธิ์ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 
   36. นางเอ้ือมพร สุนทรพิทักษ์ ครู ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 
   37. Mr. James Paul McCloskey  ครูชาวต่างชาติ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 
   38. นางสาวปวีณา  พิมพ์โยวงษ ์ ครูอัตราจ้าง ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 
          ครูพิเศษโครงการ English Program    ประกอบด้วย 
      1.  นายยุรนันท์ แสนสามารถ ครูอัตราจ้าง (ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
    มีหน้าที่  
    1.  ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือแจ้งกำหนดการประชุม และแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุม 
    2.  ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
    3.  ครูประจำชั้นพบผู้ปกครองผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครองของห้องเรียน 
 

 

  3.  คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์   
   3.1  นายศุภวัฒน์ อินทรกำแหง รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
   3.2 นายพิสิทธิ์     ชำนาญไพร คร ู รองประธานกรรมการ 
   3.3 นางยุพิน  โพธิ์ทอง คร ู กรรมการ 
   3.4 นายสุรพล   คำมะณีจันทร์ คร ู กรรมการ 
   3.5 นายชนายุส โกมลไสย คร ู กรรมการ 
   3.6 นายนัสกร มะลาศรี คร ู กรรมการ 
   3.7 นายณัฐวุฒิ ภักดีผล คร ู กรรมการ 
            3.8 นายยุรนันท์ แสนสามารถ      ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
   3.9  นายชาญชัย   พรมมาหลง คร ู กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที่  
   1. สำรวจตรวจสอบความพร้อม สนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านสื่อและเทคโนโลยี  
   2. ออกแบบการลงทะเบียนออนไลน์ 
   3. ทำลำดับขั้นตอนการใช้งานทุกสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  
   4. ดูแลการเปิดประชุมออนไลน์บันทึกภาพวิดีโอตลอดการประชุม 
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  4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 
   4.1 นายศักดา   มุสิกวัน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   4.2 นางยุพิน   โพธิ์ทอง คร ู กรรมการ 
   4.3 นางณภัทรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา คร ู กรรมการ 
   4.4 นายไพบูลย์ จันทร์สม   คร ู กรรมการ 
   4.5 นางพัชรี วิริยสถิตย์กุล คร ู กรรมการ 
   4.6 นางวิเรืองรอง รู้ปัญญา คร ู กรรมการ 
   4.7 นางทิภาพร  วิสาคาม คร ู กรรมการ 
   4.8 นางคำพู   งอสอน คร ู กรรมการ 
   4.9 นายภาวัต โทพันธ์ คร ู กรรมการ 
   4.10 นางสาวอนุธิดา  สามหาดไทย คร ู กรรมการ 
   4.11 นางสาวปวรา วงศ์ปัญญา คร ู กรรมการและเลขานุการ  
   4.12 นางลำภู    แก้วโนนตุ่น คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   มีหน้าที่  
   1. ประเมินผลการประชุมผู้ปกครอง  
   2. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหาร 
 

  5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน   ประกอบด้วย 
   5.1 นายประจวบ   ศิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
   5.2  นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ์ คร ู กรรมการ 
   5.3  นายณัฐวุฒิ   ภักดีผล คร ู กรรมการ 
   5.4  นายวิทยา   สุดรัก คร ู กรรมการ 
   5.5  นางสาวชมพู่   สมทอง เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน กรรมการ 
    5.6  นางสาวจันทร์เพ็ญ  มุดนาเวท         เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี      กรรมการ 
   5.7 นางสุปราณี    ตรีเนตร เจ้าหน้าที่พัสดุ   กรรมการ 
   5.8. นางสาวกนกวรรณ  ตรีช่วย เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ 
   5.9  นางพัชนี    กองพรมฤทธิ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน   กรรมการและเลขานุการ 
   5.10 นายนัสกร    มะลาศรี  ครู            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าที ่ ให้ความสะดวกในการเบิก – จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์  
 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อโรงเรียนและ 
ราชการต่อไป 

   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  17 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

       (นายประจวบ  ศิริภักดิ์) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 


