
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

คร้ังที่ 7/2564 
วันศุกร์ ที่  27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet  
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 58  คน   ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารและคณะครู   จ านวน 51    คน 
  2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน   7    คน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช 
 กระทรวงศึกษาธิการ 

ครั้งที่ 7/2564 
วันศุกร์ ที่  27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

ผ่านทางระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet  
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้ง 
 

โ ด ย ที่ ส ถ า นก า รณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะบ าด ข อง โ ร คติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 (COVID-19) 
มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ท าให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถ 
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดังนี้ 

 

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ได้แก่ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพ้ืนที่ เป็นการ
เรียนรู้แบบ On-Site ในพ้ืนที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พ้ืนที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการ
เรียนรู้เป็น On-Air, Online On-Hand และ On-Demand  

ให้จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงจัดการเรียนการสอนแบบ On-Air, Online On-Hand และ On-Demand 
ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
2. ให้มีการเพ่ิมเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชา

กลุ่มสาระหลัก  
เพ่ิมเวลาพัก ลดกิจกรรมในคาบต่าง ๆ ให้น้อยลง ตลอดจนลดการประเมิน และมุ่งเน้นเรียนเฉพาะ

วิชากลุ่มสาระหลัก ซ่ึงทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้ด าเนินการตั้งแต่ต้นเทอมแล้ว 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 



3. ลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน  ในส่วนของงบประมาณที่ รัฐบาล 
ให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม  และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ 
(Learning in the New Normal) ความแจ้งแล้วนั้น 

การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน เป็นประเด็นส าคัญในช่วงนี้ ซึ่งได้แจ้งไปใน
การประชุมครั้งที่ 6/2564 ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยางดการเก็บค่าบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 
คงเหลือเก็บเพียงเงินค่าประกันชีวิต คนละ 200 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ส ารองจ่ายไปแล้ว ในส่วนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่นักเรียนได้จ่ายมาแล้วนั้น จะชดเชยเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
ให้นักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2564 

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 

ที่ประชุม    รับรอง 
 

วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและสืบเนื่อง 
 

ผู้อ านวยการนายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ     
1. การประเมินผลงานของโรงเรียน  โรงเรียนปลอดขยะ ผ่านรอบที่ 1 จากจ านวน 35 โรงเรียน 

ประเมินในวันที่ 23 สิงหาคม แบบออนไลน์   
 การประเมินผลงานในโครงการโรงเรียนปลอดขยะได้ประเมินในรูปแบบออนไลน์ เวลา 20 นาที 
ด าเนินการเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี  
 ขอเชิญชวนคุณครูเข้าร่วมการส่งผลงานในโครงการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและเพ่ือ 
สร้างผลงานให้กับทางโรงเรียน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

2. รูปแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส              
โคโรนา 19  

ทางโรงเรียนทุ่งสงวิทยาด าเนินการ 3 แนวทาง โดยยึดข้อมูลเป็นรายห้อง 
 2.1 การประชุมนักเรียนเป็นรายห้องเรียนที่มีปัญหา  
 การประชุมนักเรียนเป็นรายห้องเรียนที่มีปัญหา ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ด าเนินการติดตาม

นักเรียนห้องเรียนที่มีปัญหาคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/4,  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5,  ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/4, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ในส่วนของสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/6 และหากคุณครูที่ปรึกษาห้องใดที่ต้องการพบนักเรียน ทางโรงเรียนจะด าเนินการเชิญผู้ปกครองและ
นักเรียนเพื่อติดตามผลให้ 

 



 2.2 การติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียน   
 การติดตามนักเรียนที่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่ 1/2564 ในสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญ

นักเรียนที่ไม่มีการเข้าเรียนและไม่มีการส่งงาน ตลอดจนนักเรียนที่ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน แต่มีการเข้าสอบ 
กลางภาค ขอให้คุณครูประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาผ่านไลน์ส่วนตัวของรองณภัทร เมืองไทย  
ภายในวันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 

 2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND และ ON SITE กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาในการ 
เข้าเรียนและการส่งงาน 

 นักเรียนที่ไม่เข้าเรียนและไม่มีการส่งงานจะด าเนินการ On site ซึ่งวิธีการจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนแบบ ON HAND ในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนจะเป็นการ
ติดตามงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2564  ให้คุณครูด าเนินการเตรียมความพร้อม 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ลดตัวชี้วัด ลดหน่วยการเรียนรู้ ให้เหลือเพียงแค่หน่วยที่จ าเป็น   
ตลอดจนรายวิชาต่าง ๆ จะมีการลดวิชาลงเพื่อลดภาระงานของนักเรียนต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
4. ผลการคัดกรองนักเรียนยากจน และผลการคัดกรอง ภาคเรียนที่ 1/64 จ านวนนักเรียนที่คัดกรอง 

จ านวน 532 คน นักเรียนได้รับทุนยากจนทั้งหมด 239 คน  โดยนักเรียนได้ทุนยากจนพิเศษ รายเก่า - รายใหม่ 
จ านวน 125 คน นักเรียนยากจน 114 คน 

- ผลการคัดกรองนักเรียนยากจน อ้างอิงจากที่งานแนะแนวได้แจ้งสรุปการคัดกรองในกลุ่มไลน์
ราชการ ซึ่งนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนจะได้เงินจ านวน 1,500 บาท และนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ยากจนพิเศษ
จะได้เงินจ านวน 3,000 บาท 

- ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ได้ด าเนินการลงข้อมูล ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียน  
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
            5. การจัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูวิฑูรย์ ชุมข า 
 การจัดงานเกษียณอายุราชการคุณครูวิฑูรย์ ชุมข า ทางโรงเรียนจะด าเนินการจัดงานเกษียณอายุ
ราชการ แสดงความมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ในเวลา 11.00 – 13.00 น.  

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 6. การปรับสถานที่และภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 การปรับสถานที่และภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้จัดท ารั้วบริเวณรอบโรงเรียนและ 
จะมีการปูกระเบื้องใต้อาคาร 1 

ที่ประชุม    รับทราบ 



 
 7. ผลการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS 
 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ และคุณครูทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร 
อินทรสุวรรณ, นางณิชกมล รัตนพันธ และนางอัจฉราภรณ์ คงแป้น ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS 
ในส่วนของการน าเสนอนั้น จะมีการน าเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 8. รายชื่อนักเรียนสาระเพ่ิมเติมม. ต้น 
 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียนสาระเพ่ิมเติมม. ต้น ให้ด าเนินการ 
ส่งข้อมูลที่คุณครูสุวดี เงินถาวร ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

นางณภัทร  เมืองไทย : รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1. แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา   

 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา จากการประชุม
ของสพฐ. ได้ส่งสรุปข้อมูลผ่านกลุ่มไลน์ราชการ 
  1.1 แนวทางการลดภาระงานของคุณครู ในส่วนของการประเมินที่นอกเหนือจากการเรียน
การสอน 
  1.2 การจัดประสบการณ์และการพัฒนานักเรียน (อนุบาล) 
  1.3 การวัดและประเมินผล ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียน แต่นักเรียนมีการติดตาม  
ส่งงาน ขอให้คุณครูนับเวลาเรียนให้นักเรียน ตลอดจนเน้นการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการสอบ 
  1.4 ทางฝ่ายวิชาการได้จัดตารางการติดตามผล และส่งรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในวันที่ 
20 – 24 กันยายน 2564 ในส่วนของการรายงานตามแบบฟอร์มให้คุณครูรายงานว่านักเรียนผ่าน – ไม่ผ่าน 
  1.5 การลงคะแนนในระบบ SGS ก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค จากเดิมลงคะแนน 
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ขยายเวลาไปถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 และการลงคะแนนปลายภาคเรียน 
ในวันที่ 6 - 28 กันยายน 2564 แก้ไขคะแนนก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค วันที่ 29 – 30 กันยายน 
  1.6 ให้คุณครูที่ปรึกษาม. ต้น ด าเนินการติดตามการลงทะเบียนกลุ่มสาระเพ่ิมของนักเรียน 
  1.7 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกท่านส่งปพ.5 ปริ้นท์จากระบบ SGS ที่งานวัดผล  
  1.8 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกท่านส่งรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรูปเล่ม  
เรียงตามล าดับเลขท่ีของนักเรียนที่งานวัดผล 
  1.9 ในวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกท่านส่งรายงานการสอนทางไกล, แบบรายงาน
การวัดและประเมินผล, แบบรายงานรูปแบบการจัดการเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรน่า  
เป็นรูปเล่ม แยกตามรายวิชาที่สอนที่หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 



  1.10 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1/2564 
  1.11 ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส ารวจความต้องการนักเรียน 
ที่จะสอบ O-NET 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

2. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถาการณ์โควิด 19  
ขอขอบคุณคุณครูที่เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถาการณ์โควิด 19  

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทางโรงเรียนมีตัวแทนคุณครูจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอดิศร อินทรสุวรรณ 
นางณิชกมล รัตนพันธ์, นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม, นายกิจศักดิ ์ ชูศรีและนางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

3. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนักเรียน พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564  
 ขอให้คุณครูเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564 เพราะ 
ถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค : : รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 1. การจัดงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
โคโรนา 19  
  1.1 การจัดซื้อซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นในวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 
2564 ซึ่งได้น าเงินมาจากฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
    1.2 การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่คุณครูในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 
  1.3 การจัดซื้ออุปกรณ์การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้จัดซื้อได้มาจัดเก็บได้ไว้
ที่ห้องโสตทัศนศึกษา เพ่ือใช้งานอื่น ๆ ต่อไป 

  1.4 การจัดปรับปรุง ซ่อมแซมของงานอาคารสถานที่  ได้แก่ การซ่อมหลังคารั่ว อาคาร 
โรงฝึกงาน  การท ารั้วลวดหนามใหม่หลังโรงเรียน และการปูกระเบื้องใต้ถุนอาคาร 1 

   1.5 กรมธรรม์ประกันภัยโควิด 19 ให้คุณครู คุณครูสามารถรับกรมธรรม์ได้ที่ห้องบุคคล 
   1.6 เงินอุดหนุนโรงเรียนได้รับ จ านวน 2,500,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้น าไปใช้ในรายจ่าย

ประจ าประมาณเทอมละ 800,000 บาท 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 



2.  การจัดข้อมูลนักเรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนท์ส าหรับการเรียน
ออนไลน์  (กสทช.) 

การจัดข้อมูลนักเรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนท์ส าหรับการเรียน
ออนไลน์  (กสทช.) ทางโรงเรียนได้ส่งข้อมูลของนักเรียน จ านวน 1,213 คน มีข้อมูลนักเรียนที่ผิดพลาด 2 คน
ซึ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ตัดออกไป ในส่วนของนักเรียนอีก 149 คนที่ต้องปรับปรุงข้อมูล จะด าเนินการ
ประสานงานกับคุณครูที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงข้อมูลต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

3. การด าเนินการเงินเยียวยา 2,000 บาท 
การด าเนินการเงินเยียวยา 2,000 บาท ขอความร่วมมือคุณครูที่ปรึกษาด าเนินการนัดหมาย

ผู้ปกครอง และจ่ายเงินภายใน 3 วันท าการหลังจากที่โรงเรียนได้รับเงิน ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้คุณครูทราบ
อีกครั้ง 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
4. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครูดี พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564 
การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครูดี พลังของแผ่นดิน คุรุคุณธรรม ประจ าปี 2564 มีคุณครูเข้าร่วม 

ส่งผลงานครั้งนี้จ านวน 10 ท่าน ซึ่งจะส่งเอกสารภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 
ที่ประชุม    รับทราบ 
 
5. การรายงานอัตราต าแหน่งข้าราชการครูและการขออัตราต าแหน่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564   

การรายงานอัตราต าแหน่งข้าราชการครูและการขออัตราต าแหน่งทางฝ่ายบุคคลได้ด าเนินการรายงาน
เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 6. การจัดซื้อซิม  
 ขอขอบคุณคุณครูที่ปรึกษาที่ได้จัดท าข้อมูลในการการจัดซื้อซิม ซึ่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยาส่งข้อมูล 
เป็นอันดับที่ 8 จาก 71 โรงเรียนของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



 
วาระท่ี 4 เรื่องปรึกษาหารือ  
 1. แนวทางในการวัดประเมินผลในภาคเรียนที่ 1/2564 
 หากคุณครูมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการวัดประเมินผลในภาคเรียนที่ 1/2564 สามารถ
ติดต่อได้ที่รองณภัทร เมืองไทย 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
 2. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 
 แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 คุณครูสามารถส่งข้อเสนอแนะได้ 
ที่ฝ่ายวิชาการ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
 
วารที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 1. การเปิดบัญชียากจนพิเศษ รับหนังสือในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียน 
 2. การอยู่เวรประจ าวัน ให้คุณครูเวรประจ าวันท าหน้าที่ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
 3. การเชิญผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/9 ยังมีข้อมูลที่ตกหล่นเกี่ยวกับการรับซิม ซึ่งทาง 
ฝ่ายบริหารจะด าเนินการส ารวจซิมอีก 1 ครั้ง 

4. ทางโรงเรียนได้คุณครูมา 1 อัตรา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
      ลงชื่อ  ธันย์ชนก สุวรรณมุณี   ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
              (นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ) 
                            ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
       
     ลงชื่อ   สุทธิตา  ศรีบุญนาค  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค) 
             หวัหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
     ลงชื่อ    ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ  ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ)   
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 



ภาคผนวก 
รายช่ือครูและบุคลากรลงช่ือเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Google form 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ 
ผู้บริหาร 1. นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ 

2. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค 
3. นางณภัทร    เมืองไทย 
4. นายวิฑูรย์     ชุมข า 

คณิตศาสตร ์ 5. นางไพรวรรณ  เพชรสงค์ 
6. นางอมรรัตน์    แขดวง 
7. นางกฤติกา     จ านง 
8. นางสาวสุวดี    เงินถาวร 
9. นางกัลยา      พรมทิพย์ 
10. นางนัชพร    ก าเนิดรักษา 

ภาษาไทย 
 

11. นางเพ็ญศรี  หนูหนอง 
12. นางสุวิไล  กันตังกุล 
13. นางจินดา ไตรภูมิ 
14. นางจินตรัตน์   ทิพย์สุขุม 
15. นางกาญจนา   เลิศล้ า 
16. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณมุณี 

ภาษาต่างประเทศ 17. นางสาวกุลนันท์  ขุนทองจันทร์ 
18. นางสาวสุกัญญา ทองเพ่ิม 
19. นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ 
20. นางวารุณี  จินดาวงศ์ 
21. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 
22. นางจิรนันท์    แซมมงคล 
23. นางณัฐวดี    แสงป้อม 
24. นายพินิจ   เทพมณี 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 25. นางอัฉราภรณ์   คงแป้น 
26. นางศุภณัฐ สิริกาญจน์ 
27. นางสาวสุภาพร  มณีโชติ 
28. นางฐิรกานต์  สุขยา 
29. นางสาวรัติยา  ทองสีนุช 



 

 

     

30. นางกุลยา  รักเพชร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31. นางลมัย  รัตนมณี 

32. นายกิจศักดิ์  ชูศรี 
33. นางสุเจตน์  บุญปล้อง 
34. นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว 
35. นางวันเพ็ญ  ชุมพร้อมญาติ 
36. นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 
37. นางจิตติมา  จู้ทิ่น 
38. นางณิรดา  จงจิตร 
39. นายกุลธนิต  ด้วงกูล 

ศิลปะ 40.นางณิชกมล  รัตนพันธ์ 
41.นายเศณวี  อ่ าครอง 
42.นางบุษบา  สุทธิมาศ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 43. นายนพวิทย์ แซ่ภู่ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 44. นางรัจนา  ประจักษ์วงศ์ 

45. นางสาวกาญจนา  คงชนะ 
46. นางสาวน้ าทิพย์  แก้วประโชติ 

การงานอาชีพ 47. นายสันติ์ จันทนะทรัพย์ 
48. นางสาวสุทธินี  ทวนด า 
49. นางฤดี  ทองเนื้อห้า 

ครูอัตราจ้าง 50. นายวิษณุ ผ่องฉาย 
51. นางจีราวรรณ บุญคุ้ม 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 52. นางสาวสุนันทา อักษรน า 
53. นายชคัตตรัย อินทองช่วย 
54. นางสาวปภานิจ คงทอง 
55. นางสาวธนัชพร  เบี้ยขาว 
56. นายหฤทธิ์  ทิ้งเมือง 
57. นางสาวพิมพ์ชนก น านาผล 
58. นายติณณภพ  รอดกูล 



 
ภาพบรรยากาศการประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Google meet 
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