
รายช่ือผู้ลงนามใน MOU และรายชื่อครูวิทยากร โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ 
 
ที ่ โรงเรียน รายละเอียด คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จัดกิจกรรม 
1 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 

 
ผู้ลงนาม MOU) นางสาวณิชาภา  สมพร (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) 091-7974987 ห้องโสต  

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม คุณครูวิทยากร 1 นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร 088-2814689 
คุณครูวิทยากร 2 นายปรัชญา วัฒนศิริ 081-6885991 
คุณครูวิทยากร 3 นายธีรรัชต์ แสงสิริปรีชา 089-4477825 
คุณครูวิทยากร 4 นางสาวจุฑารัตน์  อัฑฒ์ธนรัตน์ 063-5864595 
คุณครูวิทยากร 5 นางสาวณิชาภา  สมพร  091-7974987 

2 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 
 

ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายปุณณวิช แก้วปัน (ผู้อำนวยการโรงเรียน)  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ คุณครูวิทยากร 1 นายประทุม  เอมแย้ม  094-6365051 

คุณครูวิทยากร 2  นายกฤษณ์  ประทุมทอง  091-7299929 
คุณครูวิทยากร 3  นางสาวชลณพรรธษ์  ศรีเริงหล้า  090-2712764 
คุณครูวิทยากร 4 นายพลัฏฐ์  ภู่เกตุ  092-7869026 

3. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 
กำแพงเพชร 

ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายณัฐปกรณ์  เอ่ียมแดง (ผู้อำนวยการโรงเรียน)  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา2 
กพ. 

คุณครูวิทยากร 1 นางสาวจิราภรณ์  มีเรือง  
คุณครูวิทยากร 2 นางสาวภรภัค  ศรีจักรากุล  
คุณครูวิทยากร 3 นางศรีไพร  พันธ์โนราช  

4. โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นางวรวรรณี วัฒนศิริ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)  หอประชุมโรงเรียนโกสัมพี
วิทยา คุณครูวิทยากร 1 นายยุทธศกัดิ์  สังเกตุ  

คุณครูวิทยากร 2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวภา  ม่านต๊ะ  



ที ่ โรงเรียน รายละเอียด คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จัดกิจกรรม 
คุณครูวิทยากร 3 ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์  ปะนะตัง  

5 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา  ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นางศรีประไพร   เจาะขาว (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)  ณ หอประชุมโรงเรียนปาง
ศิลาทองศึกษา คุณครูวิทยากร 1 นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย์  

คุณครูวิทยากร 2 นายอภิชาติ  พิศวงษ์  
คุณครูวิทยากร 3 นางสาวรัชฏา  อำไพพันธุ์  

6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายทศพล แสงพล (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)  ห้องสระประทุม2 
คุณครูวิทยากร 1 1.นางสาวจงกล  ทาโว   088-5672166 
คุณครูวิทยากร 2 2.นางปราริชาติ  น่วมอินทร์   089-9601976 
คุณครูวิทยากร 3 3.นางสาลี่  อุตมา   096-0655107 

7. โรงเรียนสักงามวิทยา ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายสมบัติ แป้นตระกูล (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)  หอประชุมโรงเรียนสักงาม
วิทยา คุณครูวิทยากร 1 นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ  

คุณครูวิทยากร 2 นางเสาวลักษณ์  เข็ญคำ  
คุณครูวิทยากร 3 นางสาวพรทิพย์  เปลี่ยนกลิ่น   

8  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 084-4904051 หอประชุม โรงเรียนหนอง
กองพิทยาคม คุณครูวิทยากร 1 นางปัทมา  แป้นพุดเย็น 089-8597895 

คุณครูวิทยากร 2 นายภูมิศักดิ์  คันธะชุมภู 081-7852298 
คุณครูวิทยากร 3 นายศิริชัย เลี่ยมทอง   095-6345148 

9. โรงเรียนผดุงปัญญา ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)  ห้องประชุมทองกวาว 
โรงเรียนผดุงปัญญา คุณครูวิทยากร 1 นางวันวิสา กลิ่นหอม  

คุณครูวิทยากร 2 นางสาวปรานี อินทฉิม  



ที ่ โรงเรียน รายละเอียด คำนำหน้า-ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จัดกิจกรรม 
คุณครูวิทยากร 3 ธัญญาพร เกตุด้วง  

10 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 
 

ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายถวิล  จะวรรณะ (รองผู้อำนวยการโรงเรียน)  ห้องตะแบก 
คุณครูวิทยากร 1 นางสาวสุทธิรักษ์ ลุ่มลึก  
คุณครูวิทยากร 2 ว่าที่ร้อยตรีโปษัณ หนองหลวง  
คุณครูวิทยากร 3 นายสมจิตร วรนากุล  
คุณครูวิทยากร 4 นายไตรรัตน์ จันทรทิพย์  

11.  โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 
 

ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายชิตพล เพชรวารี (ผู้อำนวยการโรงเรียน)  จัด ณ ห้องประชุม
โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนบ่อ
แก้ววิทยา 

คุณครูวิทยากร 1 นางสาวเขษมสร  โข่งศรี 088-2813915 
คุณครูวิทยากร 2 นายถาวร  คุ้มคง 089-5048700 
คุณครูวิทยากร 3 นายปัทวีร์  จันทร์แสนตอ 099-4863590 

12 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม ผอ. (ผู้ลงนาม MOU) นายอำนาจ ขอนแก่น  
(รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน) 

 หอประชุมโรงเรียนปางมะค่า
วิทยาคม 

คุณครูวิทยากร 1 นางสาวรุ่งอรุณ  เขาค่าย   085-3180927 
คุณครูวิทยากร 2 นายชัยวัฒน์  จันทร์หอม  095-6419502 
คุณครูวิทยากร 3 นางสาวกำไลทิพย์  ปั้นทอง  082-3946675 

13. ชุมชนหนองปิ้งไก่  นายฤทธิรงค์ แก้วหล้า   
14. โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดา

ศักดิ์ 
    

15.      
 


