
โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ที ่ โรงเรียน 
รายช่ือ 

ผู้ประสานงาน 
รายช่ือ 

ครูแกนนำ 1 
รายช่ือครู 
แกนนำ 2 

กำหนดการ 
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

รายช่ือที่ปรึกษา 
จากคณะมนุษย์ฯ 

1 โรงเรียน
สรรพ
วิทยาคม  
 

1. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
2. นางสาวณัฐวดี ทาหลี 

1. นายธาราวุฒิ สุวรรณใจ 
2. นางสาวณัฐวดี ทาหลี 

นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 25 มกราคม 65 
เวลา 15.30–16.30 
27 มกราคม 65 
เวลา 14.40-15.40 

อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง 
 088-2625377 088-2625377 091-8587808 

taravutbet@gmail.com taravutbet@gmail.com singtana@sappha.ac.th 
2 โรงเรียน

เฉลิมพระ
เกียรติ
สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ 
กำแพงเพชร 

นางสาวจงกล ทาโว    นางปราริชาติ น่วมอินทร์  
  

นางสาลี่ อุตมา    27 มกราคม 65 
เวลา 13.00-15.30 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 
นายจิรพงษ์ เทียนแขก 
นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัย
สุริยา 

088-5672166 089-9601976 096-0655107 
chongkol_tavo@swkp.a
c.th 

piyping3@gmail.com salee.uta@swkp.ac.th 

3 โรงเรียน
ปางมะค่า
วิทยาคม 

นางสาวรุ่งอรุณ  เขาค่าย   นายชัยวัฒน์  จันทร์หอม นางสาวรุ่งอรุณ  เขาค่าย   25/26 มกราคม 65 
เวลา 09.20-10.10              

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 
 

085-3180927 095-6419502 085-3180927 
rungarun19bee@gmail.com chaiwat.yim@gmail.co

m 

rungarun19bee@gmail.com 

4 โรงเรียน
คลองขลุง

นางอุษา ศรีทอง นางอุษา ศรีทอง นางสาวมณธิชา วงษ์น้อย 25/27 มกราคม 65 
เวลา 15.00-16.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
โอกามา จ่าแกะ 062-3515474 062-3515474 086-2149599 



ที ่ โรงเรียน 
รายช่ือ 

ผู้ประสานงาน 
รายช่ือ 

ครูแกนนำ 1 
รายช่ือครู 
แกนนำ 2 

กำหนดการ 
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

รายช่ือที่ปรึกษา 
จากคณะมนุษย์ฯ 

ราษฎร์
รังสรรค์ 

pinpinuid@outlook.co.t
h 

pinpinuid@outlook.co.t
h 

montha.wungnoi@gmai
l.com 

อาจารย์อิสสราพร  
กล่อมกล่ำนุ่ม 

5 โรงเรียนวัง
ประจบ
วิทยาคม 

นางสาวพิมรดา เชื้อทอง นางสุธารัตน์ คิดถูก นางสาวอรวรรณ ล้วน
พฤกษ์ 

26/27 มกราคม 65 
เวลา 09.00-10.00 

อาจารย์นารถนรี เฟ่ืองอ่ิม 
นางสุมาพร จั่นศรี 
นายอิสราวัชร เฟ่ืองอ่ิม 086-9103717 084-3799321 090-7464961 

pimrada9921@gmail.co
m 

sutharatttt@hotmail.com orawanmay2@gmail.com 

6 โรงเรียนไทร
งามพิทยา
คม 

นายวิโรจน์  ปิติพืช นางกิ่งอุไร แสงเทียน
ประไพ 

นายณัฐวุฒิ ศรลัมภ์ 26/27 มกราคม 65 
เวลา 14.40-16.00 

อาจารย์จิราพร  
ภูวรัตนาวิวิธ 
อาจารย์ประภัสสรา  
ห่อทอง 
 

093-3944987 087-2036796 091-3812004 
pitiput@gmail.com kging6927@gmail.com nattawut02112526@gm

ail.com 
7 โรงเรียน

โกสัมพี
วิทยา 

นางรุ่งภาณี ปิติยะ นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ นางรุ่งภาณี ปิติยะ 25/26 มกราคม 65 
เวลา 19.00-20.00 

ดร.รัษฎากร วินิจกุล 
ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 
นายเมตตรัย ตะติยะ 

086-2024835 081-3956159 086-2024835 
kw.rungphanee@gmail.
com 

yudtasksangket@gmail.
com 

kw.rungphanee@gmail.
com 

8 โรงเรียน
นคร
ไตรตรึงษ์ 

นายกฤษณ์  ประทุมทอง นายประทุม  เอมแย้ม นางสาวชลณพรรธษ์  ศรี
เริงหล้า 

24/25 มกราคม 65 
เวลา 08.30-16.30 

อาจารย์บัญชา  
วัฒนาทัศนีย์ 
อาจารย์มาลัยรัตน์  091-7299929 094-6365051 090-2712764 



ที ่ โรงเรียน 
รายช่ือ 

ผู้ประสานงาน 
รายช่ือ 

ครูแกนนำ 1 
รายช่ือครู 
แกนนำ 2 

กำหนดการ 
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

รายช่ือที่ปรึกษา 
จากคณะมนุษย์ฯ 

   คณิตชยานันท์ บอยซ์ 
 

9 โรงเรียนวัง
แขม
วิทยาคม 

นางสาววิรัตดา วิชาพร นายวิษณุ  เตียวสุวรรณ นายพิทยาธร สิงห์ผาสุข 26/27 มกราคม 65 
เวลา 15.00-16.00 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พิษณุ บุญนิยม 

091-0254360 064-3532383 061-4961996 
wiratda4360@gmail.co
m 

  

10 โรงเรียนทุ่ง
ทรายวิทยา 

นางสาววราภรณ์ ถาวร นายธันวา ม่วงเลี้ยง นางสาวชรินรัตน์ คันทะ
สินธ ์

24/28 มกราคม 65 
เวลา 08.30-09.20  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา 
เพชรรัตน์ 
อาจารย์อรัญญารัตน์  
ศรีสุพัฒนะกุล 

098-8157444 082-1655720 089-0731602 
   

11 โรงเรียนคณ
ฑีพิทยาคม 

นางสาวณิชาภา  สมพร นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร 
นางสาวจุฑารัตน์  อัฑฒ์ธน
รัตน์ 

นายปรัชญา วัฒนศิริ 
นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา 

28 มกราคม 65 
เวลา 09.00-12.00 

อาจารย์บัญชา  
วัฒนาทัศนีย์ 
อาจารย์มาลัยรัตน์  
คณิตชยานันท์ บอยซ์ 091-7974987 088-2814689 081-6885991 

gutgetgame@gmail.com kw.katekaew@gmail.co
m 

pratya@khontee.ac.th 

12 โรงเรียนวัช
รวิทยา 

นายภีมพล เหมภูมิ นายภีมพล เหมภูมิ ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธ์ มรกฎ 24 มกราคม 65 
เวลา 15.00-16.00 
27 มกราคม 65 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
โอกามา จ่าแกะ 
อาจารย์อิสสราพร  

083-6945159 083-6945159 099-2843531 
   



ที ่ โรงเรียน 
รายช่ือ 

ผู้ประสานงาน 
รายช่ือ 

ครูแกนนำ 1 
รายช่ือครู 
แกนนำ 2 

กำหนดการ 
จัดกิจกรรมออนไลน์ 

รายช่ือที่ปรึกษา 
จากคณะมนุษย์ฯ 

เวลา 15.00-16.00 กล่อมกล่ำนุ่ม 
 
ทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 
ทีมท่ี 1 
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
อาจารย์สุทธีรา คำบุญเรือง 
 
ทีมท่ี 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 
นายจิรพงษ์ เทียนแขก 
นางสาวรุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา 
 
ทีมท่ี 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง 
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ 
 
ทีมท่ี 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา จ่าแกะ 
อาจารย์อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม 



 
ทีมท่ี 5 
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ 
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง 
 
ทีมท่ี 6 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม 
 
ทีมท่ี 7 
ดร.รัษฎากร วินิจกุล 
ดร.วาสนา อาจสาลิกรณ์ 
นายเมตตรัย ตะติยะ 
 
ทีมท่ี 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัจนภา เพชรรัตน์ 
อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล 
 
ทีมท่ี 9 
อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์ 
อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ บอยซ์ 



ทีมท่ี 10 
อาจารย์นารถนรี เฟ่ืองอ่ิม 
นางสุมาพร จั่นศรี 
นายอิสราวัชร เฟ่ืองอ่ิม 


