
 
 
 
 
 
  
 คำสั่งโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 

ที ่    159/๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน 

........................................................... 
 
 ด้วยการบริหารจัดการในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (โควิด-19)  จำเปน็จะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  (โควิด-19)  ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2564  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ  สม่ำเสมอจน
บรรลุผลสำเร็จ  และความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 (โควิด-19)  ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  มาตรา  ๒๗  ให้
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ลงวันที่  ๒๑  
ธันวาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ๑๐๙/๒๕๕๐  สั่ง  ณ  วันที่  ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๐  เรื่อง  การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มาปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในสถานศึกษา  เพ่ืออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนในแตล่ะวัน  ดังนี้ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  2  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 
 
   สั่ง   ณ   วันที่    27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 
 
  (นายประทิน    เหลืองทอง) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(2 สิงหาคม 2564) 
วันอังคาร 

(3 สิงหาคม 2564) 
วันพุธ 

(4 สิงหาคม 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(5 สิงหาคม 2564) 
วันศุกร์ 

 (6 สิงหาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    

2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   
1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

คณิตศาสตร์ 1. นางธนภรณ์ นุชเนื่อง 
2. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1. นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ ่
2. นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

1. นายชูเกียรต ิจงจิตตานนท ์
2. นายอุดม คำม่ัน 

1. นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2. นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นายสรวิศ  พรมอ่อน 
2.นายยศสรัล  สีมา 

1.นายศฏคุณการญ์  จรัสภัสสรสกุล 
2.นายพงศ์ภวิษณุ ์ ระตะขันธ์ 

1.นายสุรพล  หาพุทธา 
2.นายอนุวัฒน ์ จันทร์กระจ่าง 

1.นางสุธีรัตน์  ประสาทพร 
2.นางสุวรรณา  แก้วมนต์ 

1.นางสุกัญญา  นามบุญลือ 
2.นางมณิสรา  เสตา 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

ศิลปะ 
 

1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์ 1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 

สุขศกึษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 1.นายคะนอง ทองคำสุก 1.นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง 

การงานอาชีพ 
 

1.นายเจริญ    คำเบี่ยง 1.นางสาวณัชรัตน์    บุญช ู 1.นางพจนี   คำแท่ง 1.นางนิตยา    รัตนา  1.นางสาวลภัส    เปรมปรีด ์

ภาษาตา่งประเทศ 1.นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ 
2.นางสาวสุธิดา  จันทร์แก้ว 

1.นางสุวณีย์ สุขสี   
2.นายวิสุทธิ์   อ่างคำ 

๑.นางสาวประกายเพชร  ธีรภูมิสวสัดิ์    
2.นางภาวีณี จันทร์ทิพย์  

๑.นางสาวพัชรา  ทองแพง    
๒.นางสาวปิยาภรณ์  อัครลาวัณย ์

1.นางสาวศรุตา  ศรีเธรรม   
๒.นางสาววีรยา  ตันอุดม   

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(9 สิงหาคม 2564) 
วันอังคาร 

(10 สิงหาคม 2564) 
วันพธุ 

(11 สิงหาคม 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(                           ) 
วันศุกร์ 

 (13 สิงหาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางพนารัตน์  พลกลาง 

2.นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร 
1.นางพนารัตน์  พลกลาง 
2.นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร 

1.นางพนารัตน์  พลกลาง 
2.นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร 

 
 

1.นางพนารัตน์  พลกลาง 
2.นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร 

คณิตศาสตร์ 1.นางพรพรหม โสภา 
2.นางนพวรรณ ศิริภาพ 

1.นางละออง ทองศรี 
2.นางสาววรรณา สร้อยพลอย 

1.นางสาวสุนิสา บุญมา 
2.นางสาววรันธร ทองหม่อม 

 1.นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ 
2.นางสาวชลรส ไหลภาภรณ์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.นางจิรวรรธ   กมลเสถียร 
2.นางสาวณราภรณ์  บุญกิจ 

1.นายเฉลิมศักดิ ์ จงธรรม์ 
2.นายศรายุทธ  รูปโฉม 

1.นางพรพิมล  เหมลา 
2.นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว 

 1.นางนุชนาฎ  ภักด ี
2.นายพชรกฤต ปุญญาวัชรกุล 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มั่นคง 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

1.นายสำราญ  เวียงวิเศษ 
2.นางพรรลุณี  บุมี 

 1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

ศิลปะ 
 

1.นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป 1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 1.นายโกศล  อินทิวาพร  1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์

สุขศกึษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 1.นางสมถวิล แสงนาก  1.นายคณิต ฤทธิรอด 

การงานอาชีพ 
 

1.นายสง่า    หอมจันทร์ 1.นายสายฟ้า    จันศรี 1.นายประดิษฐ์    คำชา  1.นางวาสนา    ไชยเรศ 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวสุวิชาดา วงศ์วิรยิชาติ  
2.นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด   

1.นางกชกร  จักรศรี  
2.นางกาญจนา พิมลา 

1.นางปาริฉัตร  โสมภา 
2.นางสาวนารียา  ศรีพันธุ์ 

 1.นางสาวสาวิตรี   ฉะฉาน 
2.นางสาวปิยพร กันหา 

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร ์

(16 สิงหาคม 2564) 
วันอังคาร 

(17 สิงหาคม 2564) 
วันพุธ 

(18 สิงหาคม 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(19 สิงหาคม 2564) 
วันศุกร์ 

 (20 สิงหาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสาวอัมรา  โยธา 

2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 
1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศกัดิ์  โภคาเพชร 

1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

คณิตศาสตร์ 1.นางธนภรณ ์นุชเนื่อง 
2.นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1.นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่ 
2.นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

1.นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์ 
2.นายอุดม คำม่ัน 

1.นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2.นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นางสาวหิรัญญา  แก้วโก 
2.นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา 

1.นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์ 
2.นายอุเทน  ทักคุ้ม 

1.นางสาวกัญญา  ไชยสิงห์ 
2.นางคนึงนุช  สิงห์นนท์ 

1.ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล 
2.นายสรรเสริญ   ชื่นชม 

1.นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย 
2.นางสาวนันทนัช  อุตม์อ่าง 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มั่นคง 

ศิลปะ 
 

1.นายอรรฆวุฒ ิ เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย  สุวรรณราช 1.นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป 1.นายไชยวฒัน์   บูรณ์ทอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 1.นายคะนอง ทองคำสุก 1.นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง 

การงานอาชีพ 
 

1.นายเจริญ   แก้วเบี่ยง 1.นางสาวณัชรัตน์    บุญช ู 1.นายสุริยงค์    ขันใจ 1.นางพจนี   คำแท่ง 1.นางทองจันทร์   แสงสว่าง 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวบุปผาชาติ  นำภา 
2.นางสาวสุธิดา  จันทร์แก้ว 

1.นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์ 
2.นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว 

1.นางสาววัชราภรณ์  ฉัตรวิโรจน์ 
2.นางสุพานิช   เหล่าแช่ม 

๑.นายณัฐวัฒน์  จำรัสไชยวงศ์ 
2.นางสาวรดารัตน์   ลิ้มสุข 

๑.นางสาวนันทพัชร์  เหมือนพรม 
2.นางสาวศิริมา  ชัยแยง  

ทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(23 สิงหาคม 2564) 
วันอังคาร 

(24 สิงหาคม 2564) 
วันพุธ 

(25 สิงหาคม 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(26 สิงหาคม 2564) 
วันศุกร์ 

 (27 สิงหาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    

2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 
1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

คณิตศาสตร์ 1.นางพรพรหม โสภา 
2.นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล 

1.นางละออง ทองศรี 
2.นางสาววรรณา สร้อยพลอย 

1.นางสาวสุนิสา บุญมา 
2.นางสาววรันธร ทองหม่อม 

1.นางสาวสรัญภร เสาสิน 
2.นายปรณัฐ ยาคำ 

1.นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ 
2.นางชลรส ไหลภาภรณ ์

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1.นางบังอร  สีเลื่อม 
2.นางนิตยา  แดงโคเศษ 

1.นางสุกัญญา  ชูอินทร์ 
2.นางสาวทัดดาว  ศิริวงค ์

1.นายธีรภัทร์  ฉัตรวโิรจน ์
2.นายยิ่งคณุ รอดทิม 

1.นายสรวิศ  พรมอ่อน 
2.นายยศสรัล  สีมา 

1.นายศฏคุณการญ์  จรัสภัสสรสกุล 
2.นายพงศ์ภวิษณ์ุ  ระตะขันธ์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

1.นายสำราญ  เวียงวิเศษ 
2.นางพรรลุณี  บุมี 

1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทศันา   เกตุพันธุ์ 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

ศิลปะ 
 

1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์ 1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 1.นางสมถวิล แสงนาก 1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 1.นายคณิต ฤทธิรอด 1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 

การงานอาชีพ 
 

1.นายสง่า   หอมจันทร์ 1.นายสายฟ้า    จันศรี 1.นายประดิษฐ์    คำชา 1.นางนิตยา  รัตนา 1.นางสาวลภัส    เปรมปรีด ์

ภาษาต่างประเทศ 1.นายธนพงษ์ สีสังข์ 
2.นางสาวศรณัยา  คำม่ิง 

1. นางกชกร  จักรศรี  
2. นางกาญจนา พิมลา 

๑.นางสาวประกายเพชร ธีรภูมิสวัสดิ์    
2.นางภาวีณี จันทร์ทิพย์ 

1.นางสาวศรุตา   ศรธีรรม   
๒.นางสาววีรยา  ตันอุดม    

1.นางสาวพัชรา   ทองแพง    
2.นางสาวปิยาภรณ์  อัครลาวัณย์ 

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(30 สิงหาคม 2564) 
วันอังคาร 

(31 สิงหาคม 2564) 
วันพุธ 

(1 กันยายน 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(2 กันยายน 2564) 
วันศุกร์ 

 (3 กันยายน 2564) 
ภาษาไทย 1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 

2.นางคำสอน  โสมทิพย์     
1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 
2.นางคำสอน  โสมทิพย์     

1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 
2.นางคำสอน  โสมทิพย์     

1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 
2.นางคำสอน  โสมทิพย์     

1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 
2.นางคำสอน  โสมทิพย์     

คณิตศาสตร์ 1.นางธนภรณ์ นุชเนื่อง 
2.นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1.นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ ่
2.นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

1.นายชูเกียรต ิจงจิตตานนท์ 
2.นายอุดม คำม่ัน 

1.นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2.นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นายสุรพล  หาพุทธา 
2.นายอนุวัฒน ์ จันทร์กระจ่าง 

1.นางสุธีรัตน์  ประสาทพร 
2.นางสุวรรณา  แก้วมนต์ 

1.นางสุกัญญา  นามบุญลือ 
2.นางมณิสรา  เสตา 

1.นางจิรวรรธ   กมลเสถียร 
2.นางสาวณราภรณ์  บุญกิจ 

1.นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์ 
2.นายศรายุทธ  รูปโฉม 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มั่นคง 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

1.นายสำราญ  เวียงวิเศษ 
2.นางพรรลุณี  บุมี 

ศิลปะ 
 

1.นายจตุรงค์   จันทร์ประทีป 1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์ 1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 

สุขศกึษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. 1.นายคะนอง ทองคำสุก 1.นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง 1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 

การงานอาชีพ 
 

1.นางทองจันทร์   แสงสว่าง 1.นางวาสนา    ไชยเรศ 1.นายสุริยงค์    ขันใจ 1.นางนิตยา    รัตนา 1.นางวาสนา    ไชยเรศ 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวสุวชิาดา  วงศว์ิริยชาติ  
2.นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด   

1. นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์ 
2. นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว 

๑. นางสาวประกายเพชร   ธีรภูมิสวัสดิ์    
2. นางภาวีณี จันทร์ทิพย์ 

1.นางปาริฉัตร  โสมภา 
2.นางสาวนารียา   ศรีพันธุ์ 

๑.นางสาวนันทพัชร์  เหมือนพรม 
2. นางสาวศิริมา   ชัยแยง 

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บรหิารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(6 กันยายน 2564) 
วันอังคาร 

(7  กันยายน 2564) 
วันพุธ 

(8 กันยายน 2564) 
วันพฤหสับดี 

(9 กันยายน 2564) 
วันศุกร์ 

 (10 กันยายน 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์

2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 
1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

คณิตศาสตร์ 1.นางพรพรหม โสภา 
2.นางนพวรรณ ศิริภาพ 

1.นางละออง ทองศรี 
2.นางสาววรรณา สร้อยพลอย 

1.นางสาวสุนิสา บุญมา 
2.นางสาววรันธร ทองหม่อม 

1.นางสาวสรัญภร เสาสิน 
2.นายปรณัฐ ยาคำ 

1.นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ 
2.นายชลรส ไหลภาภรณ์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นางพรพิมล  เหมลา 
2.นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว 

1.นางนุชนาฎ  ภักด ี
2.นายพชรกฤต ปุญญาวัชรกุล 

1.ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล 
2.นายสรรเสริญ   ชื่นชม 

1.นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์ 
2.นายอุเทน  ทักคุ้ม 

1.นางสาวกัญญา  ไชยสิงห์ 
2.นางคนึงนุช  สิงห์นนท์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางพัชนี   ตรศีร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

ศิลปะ 
 

1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 1.นายจตุรงค ์  จันทร์ประทีป 1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 1.นายโกศล  อินทิวาพร 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นางสมถวิล แสงนาก 1.นายคณิต ฤทธิรอด 1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 1.นายคะนอง ทองคำสุก 

การงานอาชีพ 
 

1.นายเจริญ    คำเบี่ยง 1.นายสายฟ้า    จันศรี 1.นายประดิษฐ์    คำชา 1.นางพจนี    คำแท่ง 1.นางทองจันทร์   แสงสว่าง 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวสุวิชาดา วงศ์วิริยชาติ  
2.นางสาววรางค์สิริ  ฤทธิ์รอด   

1. นางสาวมรรษกร  ท่าโพธิ์ 
2. นางสาวสุธิดา จันทร์แก้ว 

1. นางสาวศรุตา  ศรีเธรรม   
๒. นางสาววีรยา  ตันอุดม    

1.นางสาวสาวิตรี    ฉะฉาน 
2.นางสาวปิยพร กนัหา 

1.นางสาวบุปผาชาติ    นำภา 
2. นางสาวสุธิดา   จันทร์แก้ว 

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรยีมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(13 กันยายน 2564) 
วันอังคาร 

(14  กันยายน 2564) 
วันพธุ 

(15 กันยายน 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(16 กันยายน 2564) 
วันศุกร์ 

 (17 กันยายน 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   

2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 
1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

1.นางสาวจนัทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

คณิตศาสตร์ 1.นางธนภรณ์ นุชเนื่อง 
2.นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1.นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ ่
2.นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

1.นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์ 
2.นายอุดม คำม่ัน 

1.นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2.นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นางสาวหิรัญญา  แก้วโก 
2.นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา 

1.นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย 
2.นางสาวนันทนัช  อุตม์อ่าง 

1.นางบังอร  สีเลื่อม 
2.นางนิตยา  แดงโคเศษ 

1.นางสุกัญญา  ชูอินทร์ 
2.นางสาวทัดดาว  ศิริวงค ์

1.นายธีรภัทร์  ฉัตรวโิรจน ์
2.นายยิ่งคุณ รอดทิม 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มั่นคง 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

1.นายสำราญ  เวียงวิเศษ 
2.นางพรรลุณี  บุมี 

1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

ศิลปะ 
 

1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์ 1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 1.นายจตุรงค์   จันทรป์ระทีป 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง 1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 1.นางสมถวิล แสงนาก 

การงานอาชีพ 
 

1.นายสง่า    หอมจันทร์ 1.นางสาวณัชรัตน์    บุญช ู 1.นายสุริยงค์    ขันใจ 1.นางนิตยา   รัตนา 1.นางสาวลภัส    เปรมปรีด์ 

ภาษาต่างประเทศ ๑.นายธนพงษ์ สีสังข์ 
๒.นางสาวศรณัยา  คำม่ิง 

1.นางกชกร  จักรศรี  
2.นางกาญจนา พิมลา 

1.นางสาววัชราภรณ์  ฉัตรวิโรจน ์
2.นางสุพานิช   เหล่าแช่ม 

๑.นายณัฐวัฒน์  จำรัสไชยวงศ์ 
2.นางสาวรดารัตน์  ลิ้มสุข 

1.นางสาวบุปผาชาติ   นำภา 
2.นางสาวสุธิดา   จันทร์แก้ว 

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(20 กันยายน 2564) 
วันอังคาร 

(21  กันยายน 2564) 
วันพุธ 

(22 กันยายน 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(23 กันยายน 2564) 
วันศุกร์ 

 (24 กนัยายน 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสาวศิราณี  สอนทน 

2.นางสุกัญญา  วงค์อินทร์ 
1.นางสาวศิราณี  สอนทน 
2.นางสุกัญญา  วงค์อินทร์ 

1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร์    
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

1.นางจันทรา  ศรีบุรินทร ์   
2.นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ   

1.นางพนารัตน์  พลกลาง 
2.นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร 

คณิตศาสตร์ 1.นางพรพรหม โสภา 
2.นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล 

1.นางละออง ทองศรี 
2.นางสาววรรณา สร้อยพลอย 

1.นางสาวสุนิสา บุญมา 
2.นางสาววรันธร ทองหม่อม 

1.นางสาวสรัญภร เสาสิน 
2.นายปรณัฐ ยาคำ 

1.นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ 
2.นางชลรส ไหลภาภรณ ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นายสรวิศ  พรมอ่อน 
2.นายยศสรัล  สีมา 

1.นายศฏคุณการญ์  จรัสภัสสรสกุล 
2.นายพงศ์ภวิษณ์ุ  ระตะขันธ์ 

1.นายสุรพล  หาพุทธา 
2.นายอนุวัฒน ์ จันทร์กระจ่าง 

1.นางสุธีรัตน์  ประสาทพร 
2.นางสุวรรณา  แก้วมนต์ 

1.นางสุกัญญา  นามบุญลือ 
2.นางมณิสรา  เสตา 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มัน่คง 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

ศิลปะ 
 

1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์ 1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายคณิต ฤทธิรอด 1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 1.นายคะนอง ทองคำสุก 1.นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 

การงานอาชีพ 
 

1.นายเจริญ    คำเบี่ยง 1.นายสายฟ้า    จันศรี 1.นายประดิษฐ์    คำชา 1.นางพจนี    คำแท่ง 1.นางวาสนา    ไชยเรศ 

ภาษาต่างประเทศ ๑.นายธนพงษ์ สีสังข์ 
๒.นางสาวศรัณยา  คำมิ่ง 

1.นางกชกร  จักรศร ี 
2.นางกาญจนา พิมลา 

1.นางสาวศรุตา  ศรีเธรรม   
๒.นางสาววีรยา  ตันอุดม    

๑.นายณัฐวัฒน์  จำรัสไชยวงศ์ 
2.นางสาวรดารัตน์  ลิ้มสุข 

๑.นางสาวนันทพัชร์  เหมือนพรม 
2.นางสาวศิริมา  ชัยแยง  

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้มอบหมาย     

 



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(27 กันยายน 2564) 
วันอังคาร 

(28  กันยายน 2564) 
วันพุธ 

(29 กันยายน 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(30 กนัยายน 2564) 
วันศุกร์ 

 (1 ตุลาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางพนารัตน์  พลกลาง 

2.นางปิ่นปนิัทธ์  มาสาร 
1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

1.นางสาวอัมรา  โยธา 
2.นายศิริศักดิ์  โภคาเพชร 

1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

1.นางสุภาวดี   ไกรลาศ    
2.นางศศิกาญจน์  ชมชื่น 

คณิตศาสตร์ 1.นางธนภรณ์ นุชเนื่อง 
2.นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1.นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ ่
2.นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

1.นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์ 
2.นายอุดม คำม่ัน 

1.นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2.นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นางจิรวรรธ   กมลเสถียร 
2.นางสาวณราภรณ์  บุญกิจ 

1.นายเฉลิมศักดิ ์ จงธรรม์ 
2.นายศรายุทธ  รูปโฉม 

1.นางพรพิมล  เหมลา 
2.นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว 

1.นางนุชนาฎ  ภักด ี
2.นายพชรกฤต ปุญญาวัชรกุล 

1.ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล 
2.นายสรรเสริญ   ชื่นชม 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1.นายสำราญ  เวียงวิเศษ 
2.นางพรรลุณี  บุมี 

1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

ศิลปะ 
 

1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 1.นายจตุรงค ์จันทร์ประทีป 1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์
หว่าง 

1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 1.นางสมถวิล แสงนาก 1.นายคณิต ฤทธิรอด 

การงานอาชีพ 
 

1.นายสง่า    หอมจันทร์ 1.นางสาวณัชรัตน์    บุญช ู 1.นายสุริยงค์    ขันใจ 1.นางทองจันทร์  แสงสว่าง 1.นายสุริยงค์   ขันใจ 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ 
2.นางสาวสุธิดา   จันทร์แก้ว 

1.นางกชกร  จักรศรี  
2.นางกาญจนา พิมลา 

1.นางสาววัชราภรณ์   ฉัตรวิโรจน ์
2.นางสุพานิช   เหล่าแช่ม 

1.นางสาวพัชรา   ทองแพง    
2.นางสาวปิยาภรณ์ อัครลาวณัย ์

๑. นางสาวนันทพัชร์   เหมือนพรม 
2. นางสาวศิริมา  ชัยแยง  

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(4 ตุลาคม 2564) 
วันอังคาร 

(5  ตุลาคม 2564) 
วันพุธ 

(6 ตุลาคม 2564) 
วันพฤหัสบดี 

(7 ตุลาคม 2564) 
วันศุกร์ 

 (8 ตุลาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 

2.นางคำสอน  โสมทิพย์     
1.นางกมลวรรณ   หงษ์แก้ว 
2.นางคำสอน  โสมทิพย์     

1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

1.นางสาวบญุยาพร  หอมจันทร ์
2.นางศิริพรรณ  ดวงพิลา 

1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

คณิตศาสตร์ 1.นางพรพรหม โสภา 
2.นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล 

1.นางละออง ทองศรี 
2.นางสาววรรณา สร้อยพลอย 

1.นางสาวสุนิสา บุญมา 
2.นางสาววรันธร ทองหม่อม 

1.นางสาวสรัญภร เสาสิน 
2.นายปรณัฐ ยาคำ 

1.นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์ 
2.นางชลรส ไหลภาภรณ ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1.นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์ 
2.นายอุเทน  ทักคุ้ม 

1.นางสาวกัญญา  ไชยสิงห์ 
2.นางคนึงนุช  สิงห์นนท์ 

1.นางสาวหิรัญญา  แก้วโก 
2.นางลียาวัลย์  อินทรปัญญา 

1.นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย 
2.นางสาวนันทนัช  อุตม์อ่าง 

1.นางบังอร  สีเลื่อม 
2.นางนิตยา  แดงโคเศษ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

1.นางนาตยา  อินทิวาพร 
2.นายไพฑูรย ์  มั่นคง 

1.นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง 
2.นายสิทธิกร  ด้วงทอง 

1.นางพรรลุณี  บุมี 1.นางพัชนี   ตรีศร 
2.นางทัศนา   เกตุพันธุ์ 

ศิลปะ 
 

1.นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ 1.นายนาวี   บุญทัน 1.นายเอกชัย   สุวรรณราช 1.นายจตุรงค ์จันทร์ประทีป 1.นายไชยวัฒน์   บูรณ์ทอง 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 1.นายคะนอง ทองคำสุก 1นายสมเกียรติ สุต๋า 1.นายไพรัตน์ ฐานวงศ์ 1.นางสาวแพรพลอย กลั้นกลางดอน 

การงานอาชีพ 
 

1.นายเจริญ    คำเบี่ยง 1.นางพจนี  คำแท่ง 1.นายประดิษฐ์    คำชา 1.นางสาวลภัส   เปรมปรีดิ์ 1.นางวาสนา    ไชยเรศ 

ภาษาต่างประเทศ 1.นางสาวพุดตาล  ศรเีมฆ 
2.นางสาวสุธิดา  จันทร์แก้ว 

1.นางสุวณีย์ สุขสี   
2.นายวิสุทธิ์   อ่างคำ 

๑.นางสาวประกายเพชร ธีรภูมิสวัสดิ์    
2. นางภาวีณี จันทร์ทิพย์  

1. นางสาวสาวิตรี    ฉะฉาน 
2. น.ส.ปิยพร กันหา 

1. นางสาวศรุตา  ศรีเธรรม   
๒. นางสาววีรยา  ตันอุดม    

บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     



กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันจันทร์ 

(11 ตุลาคม 2564) 
วันอังคาร 

(12  ตุลาคม 2564) 
วันพุธ 

(                         ) 
วันพฤหัสบดี 

(14 ตุลาคม 2564) 
วันศุกร์ 

 (15 ตุลาคม 2564) 
ภาษาไทย 1.นางสาวจนัทิมา  แก่นชา   

2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 
1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

 1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

1.นางสาวจันทิมา  แก่นชา   
2.นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด 

คณิตศาสตร์ 1.นางธนภรณ์ นุชเนื่อง 
2.นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย 

1.นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ ่
2.นางอุไร ธรรมศุภโกศล 

 
 

1.นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ 
2.นายคิดทนก อินทกนก 

1.นางสาวนวพรรณ ใฝ่จันทร์ 
2.นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.นางสุกัญญา  ชูอินทร์ 
2.นางสาวทัดดาว  ศิริวงค ์

1.นายธีรภัทร ์ ฉัตรวโิรจน ์
2.นายยิ่งคุณ รอดทิม 

 1.นางพรพิมล  เหมลา 
2.นางสาวณภัทชญา  แนวเฉลียว 

1.นายศฏคุณการญ์  จรัสภัสสรสกุล 
2.นายพงศ์ภวิษณ์ุ  ระตะขันธ์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.นางพรสมัย   กาวน 
2.นางสาวโสรญา  วันเสน 

1.นายจรัญ ใจวงศ์ 
2.นางสาวสุจิตรา  ผวิอ่อน 

 1.จ.ส.อ.ณัฐ  หม่องอิน 
2.นายวีรภัทร  พ้ัวเบ้า 

1.นางดาวประกาย  ไชยวงศ์ 
2.นายสยาม  สนิมค้ำ 

ศิลปะ 
 

1.นายโกศล  อินทิวาพร 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท์  1.นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ 1.นายวุฒิชัย   ลาจันนนท ์

สุขศึกษาและพลศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.นางสาวกาญจนา ธงวาด 1.นางจิตราภรณ์ จันทร์หว่าง  1.นายสิทธิสุทธิ วงษ์แหวน 1.นายสมเกียรติ สุต๋า 

การงานอาชีพ 
 

1.นายสายฟ้า    จันศรี 1.นางสาวณัชรัตน์    บุญช ู  1.นางนิตยา    รัตนา 1.นางสาวลภัส    เปรมปรีด ์

ภาษาต่างประเทศ 1.นายธนพงษ์    สีสังข ์
2.นางสาวศรนัยา  คำม่ิง 

1.นางสุวณยี์ สุขสี   
2.นายวิสุทธิ์   อ่างคำ 

 1.นางสาวสาวิตรี   ฉะฉาน 
2.น.ส.ปิยพร กันหา 

๑.นายณัฐวัฒน์   จำรัสไชยวงศ์ 
2.นางสาวรดารัตน์    ลิ้มสุข 

 
บทบาทหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

1. จัดการเรียนการสอนระบบ  Online 
2. คอยรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในแต่ละวัน 
3. คอยให้บริการแก่นักเรยีนและผู้ปกครอง 
4. เตรียมงานธุรการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. เตรียมการจัดโครงการ – กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6. งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมายหรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมาย     


