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โรงเรียนเกษตรอินทรียดีเดน ป 2552 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  8 

 
1. ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบานวังทองราษฎรสามัคคี 
2. สถานที่ตัง้   หมูที่  8  ตําบลเนินมะกอก  อําเภอบางมูลนาก   จังหวดัพิจิตร  66120 

โทร.   086-4414824 
พิกัด   E  641151 N  1767981 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เร่ิมเขาโครงการเกษตรอินทรียในโรงเรียนเมื่อ  วันที่  5   กรกฎาคม   พ.ศ.  2552 
4. ครูเกษตรที่รับผิดชอบ     นายเจต   โตดวง 

วัดวังทอง 

รร. วังทอง ฯ 

อ.โพทะเล อ.บางมูลนาก 

N
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5. จํานวนสมาชกิในกลุม  40  คน ดังนี ้
1. เด็กชายประพศิ            เผาทัพ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
2. เด็กชายประภาส           รุงแหยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
3. เด็กชายสิทธิรงค             บุญฤทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
4. เด็กชายไชยวฒัน           เนตรนิล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
5. เด็กชายนพดล              มากเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
6. เด็กชายนันพงษ            พูลเพ็ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์           ศิริเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
8. เด็กหญิงอดุมรัตน           ศิริเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
9. เด็กหญิงปวณีา               กุลฐิติกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
10. เด็กหญิงมณิสรา             แปนชาวนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
11. เด็กชายเฉลิมเกียรติ       สุขประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
12. เด็กชายวุฒิชัย                แยมกลิ่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
13. เด็กชายพงษพนัธ          พูลเพ็ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
14. เด็กชายบุญรุง           อุทกศัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
15. เด็กชายวริศรา               สินทรัพย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
16. เด็กหญิงลลิตา                ซ่ือตรง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
17. เด็กหญิงวรรณิศา            พรมชัย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
18. เด็กหญิงสรญา                เอียดทองสัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
19. เด็กหญิงลลิตา                โพธ์ิเสือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
20. เด็กหญิงปาจารีย             กุลฐิติกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
21. เด็กหญิงชุตนินัต            วงคไชยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
22. เด็กหญิงพิชญนรี             สิงหทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
23. เด็กชายณัฐวุฒ ิ               เกตุช่ัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
24. เด็กชายเตชพล              แจมฟา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
25. เด็กชายอุดมศกัดิ์             เหลาออน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
26. เด็กชายกัปตัน                 เกตุช่ัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
27. เด็กชายกิตติ                    ลาภทองคํา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
28. เด็กชายสุรเชษฐ               ดวงตาล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
29. เด็กหญิงปณุมนัส             คลายเครือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
30. เด็กหญิงสุดารตัน            เอี่ยมเอื้อยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
31. เด็กหญิงสุรัตนา               เอี่ยมเอื้อยุทธ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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32. เด็กหญิงชนิสรา               มณีโชต ิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
33. เด็กหญิงจุฑามณี              อยูบุญ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
34. เด็กหญิงสุพัตรา               ภักด ี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
35. เด็กชายวีระวฒัน              กุลฐิติกร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
36. เด็กชายนพวรรณ             ทํานุ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
37. เด็กชายสุทัศน                  พิมพประจบ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
38. เด็กชายณัฐพล                  มาพิบูลย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
39. เด็กชายชานนท                 เทพชมพ ู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
40. เด็กชายวัฒนา                   หมวกเฟอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  
 

6. ยุวหมอดินท่ีเขาคายฝกอบรม จํานวน 7 คน ดังนี ้
 1.   เด็กชายไชยวฒัน  เนตรนิล  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 2.   เด็กชายนพดล         มากเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 3.   เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศิริเพชร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 4.   เด็กชายสิทธิรงค  บุญฤทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
 5.   เด็กชายเตชพล  แจมฟา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 6.   เด็กชายณัฐวุฒ ิ  เกตุช่ัง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 7.   เด็กชายพงษพนัธ พูลเพ็ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
 จํานวนสมาชิกทั้ง  7  คน  ไดไปเขาคายยวุหมอดนิชวงที่   2  ปงบประมาณ  2552   ณ   สถานี
พัฒนาที่ดินพษิณุโลก กรมพัฒนาที่ดิน  เปนเวลา  3  วนั  2   คืน 
 
7. ยุวหมอดินเปนแกนนําจัดตัง้กลุมได จํานวน 6 กลุม 
 กลุมที่  1  เล้ียงเห็ดภูฐาน 
 กลุมที่  2  เล้ียงปลา 
 กลุมที่  3  ผักสวนครัว และน้ําหมักชวีภาพ 
 กลุมที่  4   ร้ัวกินได และพืชสมุนไพร 
 กลุมที่  5   เล้ียงไก 
 กลุมที่  6   เรือนเพาะชํา 

หมายเหตุ : แตละกลุมจะมอีาจารยและนกัเรียนดูแลประจํา 
 

8.  รายละเอียดของกิจกรรมที่ดําเนินการ 
 8.1    แปลงสาธิต/จุดเรียนรู และปริมาณของผลผลิตท่ีเปนแหลงอาหารกลางวัน 
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  8.1.1 แปลงหญาแฝก โดยมีแปลงสาธิตจํานวน 1 แปลง และไดรวมรณรงคปลูกหญา
แฝกรวมกับชุมชนปองกันคันดินบริเวณริมแมน้ํานาน ดานหลังโรงเรียน ความยาวประมาณ  2  กิโลเมตร 
  8.1.2 แปลงพืชสมุนไพร โดยมีการปลูกพืชสมุนไพร 3 ชนิด คอื ขา ตะไคร ชะพลู  
  8.1.3 แปลงพืชผักสวนครัว โดยไดรับการสงเสริมเมล็ดพันธุผักจากจุดเรียนรูพืชผัก  
ศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร  คร้ังแรก 3 ชนิด และไดดําเนินการปลูกขยายเพิ่ม มีผักคะนา กวางตุง 
ผักบุงจีน  ผักกาดขาวปลี  ผักกาดเขียวปลี  มะเขือ  ฟก น้ําเตา  โหระพา  กระเพรา แมงลัก  มะกรูด ผักชี
ไทย  และสะระแหน ปลูกในแปลง ความยาว 9 เมตร กวาง 1.30 เมตร  
  8.1.4 ร้ัวกินได ชะอม ผักหวาน  กลวย  มะละกอ 
  8.1.5 บอเล้ียงปลา ไดรับการสงเสริมพันธุปลาโดยเลี้ยงปลาดุกอุย จํานวน 500 ตัวตอ 
คร้ัง ในบอพลาสติก ความกวาง 2.70 เมตร ความยาว 5 เมตร ความลึกของบอปลา 70 เซนติเมตร ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนพันธุปลาจากจุดเรียนรูการเลี้ยงปลาดุกในบอพลาสติก  ศูนยชัยพัฒนาการเกษตร    
สิรินธร ตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
  8.1.6 สวนหยอม มทีั้งหมด 3 จดุบริเวณหนาประตูโรงเรียน หนาเสาธง และหนา
หองน้ํา ไมดอก ไมประดับ หมากเหลือง จํานวน 30 ตน หมากนวล 10 ตน ฟล็อกเทล 12 ตน และมี      
ไมดอก คอื เขม็ญี่ปุน เทียนหยด พุทธรักษา บานบุรีเตี้ย 
  8.1.7 โรงเรือนเลี้ยงเห็ดไดรับการสงเสริมกอนเชื้อเห็ด จากจุดเรียนรูพืชผัก  ศูนยชัย
พัฒนาการเกษตรสิรินธร โดยเลี้ยงเห็ดภูฐาน จํานวน 1,000  กอน โรงเรือนเพาะเห็ดมีความกวาง 4 เมตร 
ยาว 8 เมตร สูง 2.5 เมตร 
  8.1.8 ธนาคารไก – กบ  มีไกทั้งหมดจํานวน 102 ตัว แจกใหกับนักเรียนนํากลับไป
เล้ียงที่บานครอบครัวละ 2 ตัว และเมื่อโตเต็มที่แลวใหนํากลับมาประกอบอาหารที่โรงเรียนครอบครัวละ 
1 ตัว   สวนกบนั้นไดรับการสงเสริมพันธุกบ จากจุดเรียนรูการเลี้ยงกบศูนยชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร   
มีจํานวนทั้งหมด 206 ตัว แจกใหกับนักเรียนนํากลับไปเลี้ยงที่บานครอบครัวละ 6 ตัว และเมื่อโตเต็มที่
แลวใหนํากลับมาประกอบอาหารที่โรงเรียนครอบครัวละ 2 ตัว  
  8.1.9  โรงเรือนผลิตและเก็บ น้ําหมักชีวภาพ ซุปเปอร พด.  2  น้ําหมักสมุนไพรไล
แมลง ซุปเปอรพด.7  ปุยอัดเม็ด และดนิผสมปลูก 
  ปริมาณของผลผลิตที่เปนแหลงอาหารกลางวัน 

-      พืชผัก จําหนายโครงการอาหารกลางวัน 20 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      เห็ด  จําหนายโครงการอาหารกลางวนัและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      ปลาดุก จาํหนายโครงการอาหารกลางวันและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      ไก  กบ จาํหนายโครงการอาหารกลางวันและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 

 8.2    การใชผลิตภัณฑ พด. 
  8.2.1 การใชซุปเปอร พด. 2  ในการบํารุงดินและพืชตาง  ๆ 



 
 

5 

  8.2.2   การใช พด. 6   ในการบําบัดน้ําเสีย 
  8.2.3  การใช พด. 7   ในการกําจัดแมลงและไลแมลง 
 

8.3    การดําเนนิกิจกรรมของยุวหมอดิน/ครู/โรงเรียน 
           นับจากป 2551 ถึงปจจุบัน โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร ใน
ดานปจจัยการผลิต  เครื่องมือการเกษตร และที่สําคัญไดมีวิทยากรมาใหความรูใหแกยุวหมอดินของ
โรงเรียน ตามแนวเกษตรอินทรียหรือเกษตรชีวภาพ เชน การผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ และน้ําหมัก
สมุนไพร  ตลอดจนการนําไปใช และอื่นๆ ที่เปนประโยชนเพื่อเพิ่มทักษะดานการเกษตรชีวภาพใน
โรงเรียน สามารถขยายผลสูชุมชนไดเปนอยางดี 
 8.4    ผลการเผยแพรสูชุมชนและผูปกครอง 

         ชุมชนและผูปกครองไดรับความรูความเขาใจทางดานการเกษตรชีวภาพ มีความสนใจ 
และการยอมรบัการทําเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น 

 
9. ผลการดําเนินงาน 

9.1    ผลการดาํเนินงานภายในโรงเรียน 
 9.1.1 สามารถปลูกพืชผัก หมุนเวยีนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันไดตลอดป 
 9.1.2  มีผักปลอดสารพิษรับประทานในโรงเรียน และชุมชน 
 9.1.3 ลดตนทุนการผลิตพืช – สัตว ในโรงเรยีนและชุมชน 
 9.1.4 โรงเรียนและชุมชนยอมรับการเกษตรอินทรีย  

 ปริมาณผลติผลท่ีได 
-      มีเห็ดและพืชผักรับประทานในโรงเรียนและชุมชน 5 – 10 กิโลกรัมตอ

สัปดาห 
-      มีเนื้อสัตว ปลา  ไก  กบ 10- 20 กิโลกรัมตอสัปดาห 

 การแจกจาย/จําหนายผลผลิต 
-      พืชผัก จําหนายโครงการอาหารกลางวัน 20 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      เห็ด  จําหนายโครงการอาหารกลางวนัและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      ปลาดุก จาํหนายโครงการอาหารกลางวันและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 
-      ไก  กบ จาํหนายโครงการอาหารกลางวันและชุมชน 10 กิโลกรัมตอสัปดาห 

9.2    ผลการขบัเคล่ือนขยายผลสูนอกโรงเรียน 
  9.2.1 มีการปลูกพืชผักสวนครัวในชุมชน  
  9.2.2 มีการยอมรับใชสารชีวภาพในชุมชน 
  9.2.3 มีแหลงโปรตีน (ไก  กบ  ปลา  เห็ด) ในชมุชน 
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  9.2.4 มีพืชผักไรสารพิษรับประทานในชุมชน 
 

10.   การทําบัญชีรายรับ-รายจาย 
มีการทําบัญชีรายรับ-รายจาย กิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
10.1 บัญชีพืชผักสวนครัว – ร้ัวกินได 
10.2 บัญชี เห็ด 
10.3 บัญชีประมง (ปลา  กบ) 
10.4 บัญชีธนาคารไก 
 

11.   เกียรติคุณ หรือ รางวัลท่ีไดรับ ในฐานะโรงเรียนดานเกษตรอินทรีย 
11.1   ไดรับคัดเลือกเปนศนูยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน  (ศูนยโรงเรียน ป 2552 - 

ปจจุบัน) 
11.2 ไดรับความไววางใจจากชุมชนในเรื่องการเกษตรอินทรยี (ผูอํานวยการโรงเรียน

ไดรับเชิญเปนประธานที่ปรึกษาของกลุมทําปุยชีวภาพ บานวังทอง ป 2552 - 
ปจจุบัน) 
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ภาคผนวก 
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แผนที่ภาพถายออรโธสีเชิงเลข มาตราสวน 1 : 4,000 
แสดงที่ตัง้โรงเรียนบานวงัทองราษฎรสามคัค ี

หมูท่ี 8  ตําบลเนินมะกอก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
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แผนที่แสดงกลุมชุดดิน 
ตําบลเนินมะกอก  อําเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
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ตารางบัญชีท่ี  1  แผนกเรือนเห็ด 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
 

นายจําลอง                เนตรนลิ 
นายชูศักดิ์                จันทรแสงกระจาง 
นายเจต                     โตดวง 
น.ส.เฉลิมขวัญ          มวงยิม้ 
ด.ญ.มณิสรา              แปนชาวนา 
ด.ญ.ชุตินันท            วงศชัยยา 
ด.ญ.ปวีณา                กุลฐิติกร 
ด.ช.พงษพนัธ            พูลเพ็ง 
ด.ช.ไชยวัฒน            เนตรนลิ 
ด.ช.ณัฐวุฒิ                เกตุช่ัง 
ด.ช.วุฒิชัย                 แยมกลิน่ 
ด.ช.สิทธิรงค             บุญฤทธ์ิ 
ด.ช.สิทธิศักดิ์            ศิริเพชร 
ด.ช.สุรเชษฐ              ดวงตาล 
ด.ญ.ลลิตา                 โพธ์ิเสือ 
ด.ญ.อุดมรัตน            ศิริเพชร 
ด.ญ.ปาจารีย              กุลฐิติกร   
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ.  2 
ครูชวยสอน 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.5 (ยวุหมอดนิ) 
นักเรียนชั้น  ป.6 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.5 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.5  
นักเรียนชั้น  ป.6 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.6 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.4 
นักเรียนชั้น  ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.5 
 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนานกัเรียน 
รับผิดชอบรังที่  1 
รับผิดชอบรังที่  1 
รับผิดชอบรังที่  1 
รับผิดชอบรังที่  2 
รับผิดชอบรังที่  2 
รับผิดชอบรังที่  2 
รับผิดชอบรังที่  3 
รับผิดชอบรังที่  3 
รับผิดชอบรังที่  3 
รับผิดชอบรังที่  4 
รับผิดชอบรังที่  4 
รับผิดชอบรังที่  4 
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ตารางบัญชีท่ี  2  แผนกประมง 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
 

นายไชยะ           สุวรรณชัย 
นายจํานงค         แจมฟา 
นางมานิจ           สิงหทอง 
นางสาวนภัส     ชุมชื่น 
ด.ช.เตชภณ        แจมฟา 
ด.ช.ไชยวัฒน     เนตรนิล 
ด.ญ.สุรัตนา       เอี่ยมเอื้อยุทธ 
ด.ญ.สุดารัตน     เอี่ยมเอื้อยุทธ 
ด.ช.วริศรา          สินทรัพย 
ด.ช.ณัฐพล          พรรณไวย 
ด.ช.เฉลิมเกียรติ์  สุขประเสริฐ 
ด.ช.พรชัย            จับจัด 
ด.ช.กัปตัน            เกตุช่ัง 
ด.ช.กิตติ               ลาภทองคํา 
ด.ช.นันทพงษ      พูนเพ็ง 
ด.ช.ประภาส         รุงแหยม 
ด.ช.เตชภณ           แจมฟา 
ด.ช.ไชยวัฒน       เนตรนิล 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ.  2 
ครูผูดูแลเด็กเลก็ 
นักเรียนชั้น  ป.5 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.6 (ยวุหมอดิน) 
นักเรียนชั้น  ป.4 
นักเรียนชั้น  ป.4 
นักเรียนชั้น  ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.4 
นักเรียนชั้น  ป.4 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.6 
นักเรียนชั้น  ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.6 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนานกัเรียน 
ผูชวยหวัหนานักเรียน 
วันจนัทร 
วันจนัทร 
วันอังคาร 
วันอังคาร 
วันพุธ 
วันพุธ 
วันพฤหัสบดี  
วันพฤหัสบด ี
วันศุกร 
วันศุกร 
วันเสาร - วันอาทิตย 
วันเสาร - วันอาทิตย 
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ตารางบัญชีท่ี  3  แผนกรัว้กินได 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

ส.ท.ปราโมทย         จันทรแจง 
นายลําพอง              พึงชัย 
นางประภาศรี         สนธิทิม 
นายสมศักดิ์            จันทรแจง 
ด.ช.วุฒิชัย               แยมกลิน่ 
ด.ช.อุดมศักดิ์          เหลาออน 
นักเรียนชั้น  ป.4 – ป.6  ทุกคน    

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ.  2 
พนักงานบรกิาร 
นักเรยีนชั้น  ป. 5 
นักเรียนชั้น  ป.4 
เจาของรั้วกนิได 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ผูชวยครูที่ปรึกษา 
หัวหนาร้ัวเหนอื
ดานหนา 
หัวหนาร้ัวใตดานหลัง 
ดูแลรวมกับนกัเรียน 
 

 
 

ตารางบัญชีท่ี  4  แผนกธนาคารไก 
 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

นายไพจิตร           เกตุช่ัง 
นายบุญเชิด           เลิกจันทร 
นางมานิจ             สิงหทอง 
น.ส.เฉลิมขวัญ     มวงยิ้ม 
ด.ญ.พิชญนรี       สิงหทอง 
ด.ช.พงษพนัธ      พูลเพ็ง 
นักเรียนชั้น  ป. 4 – ป.6 ทุกคน 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ. 2 
ครูผูชวยสอน 
นกัเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น  ป.5 (ยวุหมอดิน) 
เจาของไก 
 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนานกัเรียนสายใต 
หัวหนานกัเรียนสายเหนือ 
ดูแลเล้ียงไกรวมกับโรงเรียน 
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ตารางบัญชีท่ี  5  แผนกเรือนเพาะชํา 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

นางปนแกว         อินทับ 
นายดิเรก             สามล 
นางมนันต          ส่ังศร 
น.ส.ภัสรา           มีรัตน 
ด.ญ.จุฑามณี       อยูบุญ 
ด.ช.นพดล          มากเมือง 
ด.ญ.จุฑามณี       อยูบุญ 
ด.ญ.สุพัตรา        ภักด ี
ด.ญ.ลลิตา           ซ่ือตรง 
ด.ญ.วรรณิศา      พรมชัย 
ด.ญ.สรญา          เอียดทองใส 
ด.ญ.พิชญนรี      สิงหทอง 
ด.ช.อุดมศักดิ์      เหลาออน 
ด.ช.บุญรุง           อุทกศัย 
ด.ญ.ปุณมนัส      คลายเคลือ 
ด.ญ.ชนิสรา        มณีโชติ 
ด.ช.นพดล          มากเมือง 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ. 2 
ครูฝกสอน 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.6 (ยวุหมอดนิ) 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.5 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.4 
นักเรียนชั้น ป.6 
 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนานกัเรียน 
รองหัวหนานกัเรียน 
วันจนัทร 
วันจนัทร 
วันอังคาร 
วันอังคาร 
วันพุธ 
วันพุธ 
วันพฤหัสบดี  
วันพฤหัสบด ี
วันศุกร 
วันศุกร 
วันเสาร  -  อาทิตย 
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ตารางบัญชีท่ี  6  แผนกพืชผักสวนครัว 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหนง หนาท่ี 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

ส.ท.สุรเชษฐ     จั่นแจง 
นางสุนีย            จั่นแจง 
นายเจต              โตดวง 
นางสาวสุนิสา   พูลทองดิษฐ     
ด.ญ.กานตมณ ี  ขาวฉะออน 
ด.ญ.ณัฐริกา       สามล 
ด.ญ.อารียา         ถาวร 
ด.ญ.ชนิสรา       มณีโชต ิ
ด.ญ.สรญา         เอียดทองใส 
ด.ญ.มณิสรา      แปนชาวนา     

คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ปราชญชาวบาน 
ครู  ค.ศ. 2 
ครูผูดูแลเด็กเลก็ 
หัวหนาชั้น  ป.1 
หัวหนาชั้น  ป.2 
หัวหนาชั้น  ป.3 
หัวหนาชั้น  ป.4 
หัวหนาชั้น  ป.5 
หัวหนาชั้น  ป.6 
 

ประธานที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนาแปลงที่  1 
หัวหนาแปลงที่  2 
หัวหนาแปลงที่  3 
หัวหนาแปลงที่  4 
หัวหนาแปลงที่  5 
หัวหนาแปลงที่  6 
 

 
หมายเหตุ  ครูประจําชั้นทกุคนเปนครูทีป่รึกษาในแตละชั้น 
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ภาพกิจกรรม 
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สาธิตการนําน้ําหมักชีวภาพไปใชในโรงเรียนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การใชซุปเปอร พด.2 บํารุงพืชผักสวนครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใชสาร พด.7  ไลแมลงศัตรูในโรงเรือนเห็ดและพืชผักสวนครัว 
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การใชสาร พด. 6 ปรับสภาพน้ําในบอเลี้ยงปลาและดับกลิ่นในหองน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 

การใชสาร พด. 7 ทําความสะอาดสัตวเลี้ยง ไก และกบ ในขวดพลาสติก 
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การรณรงคสงเสริมใหคณะครู อาจารย  นักเรียน  และประชาชนรวมปลูกแฝก 
เพื่ออนุรักษดินและน้ํา 
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การสงเสรมิใหนักเรียนปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนํามาเปนอาหารกลางวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมดินลงแปลง 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผสมดินและแกลบดําใหเขากัน 
 

 
 
 
 
 
 

นําเมล็ดพันธุผักปลูกลงในแปลงคลุมดวยฟางและรดน้ํา 
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การนําผลผลิตดานพืชและสัตว (พืชผัก  ปลาดุก  ไกพื้นเมือง)  มาประกอบอาหาร
ในโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


