
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 

ที่    133 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำจำกสหวิทยำเขต 8  

ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

............................................................................................................................... ........................................ 

ด้วยสหวิทยาเขต 8 ศรีนครอัจจะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มีการก าหนดการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดการนิเทศ ติดตามโรงเรียน
ขนาดมอญพิทยาคม ในวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น เพ่ือให้การเตรียมรับการนิเทศดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) แต่งตั้งคณะกรรมการการเตรียมรับการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำและอ ำนวยกำร   

 1. นายอายุ  คิดดี     ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

 2. นายภาณุ   ครอบเพชร     ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 3. นายสุวิชิต   สมยิ่ง    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นายอิทธิพล  จิตรแม้น     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ  

5. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง   ครชู านาญการ   กรรมการ 

6. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

7. นางสาวอมรภัค  สดใส            คร ู              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้ำที ่ ให้การปรึกษา สั่งการ ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดคุณภาพ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย   

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่  ประกอบด้วย  

   1.  นายอทิธิพล  จิตรแม้น   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

   2.  นายประชุม  ปุ่มแก้ว     พนักงานราชการ   กรรมการ 

  3.  นายธีรพล  อุ่นศิลป์     ครูช านาญการ    กรรมการ 

  4.  นางสาวมาลิไพร  นามมะ  คร ู    กรรมการ 

  5.  นางพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมการ 

  



  6.  นายสมชาย  เกตวิจิตต์   พนักงานราชการ   กรรมการ 

  7.  นางสาวสร้อยสุดา  อินทร์สอน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  8.  นางสาวพนิดา  ช่อล าดวน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  9.  นางสาวสิริรัตน์  สดชื่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  10. นางสาวสุนัญญา  ยิ่งคง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  11. นางสาวปฐมา  วงศ์ขันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  12. นางสาวพรปวีณ์  กิรัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  

  13. นางสาวพรทิพย์  เสายอด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ   

   14. นางสาวบุษราคัม  สมยิ่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

   15. นางสาววรรธิณีย์  ทวีเลศิ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

   16. นางสาวนันทนัช   หอมหวล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

      17. นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

   18. นายวีระศักดิ์  บุญแต่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

  19. นายโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ดูแลความสะอาด เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อาคารเรียน ห้องน้ า และบริบทโรงเรียนอื่นๆและวางแผน

เตรียมการ จัดเตรียมสถานที่ในห้องขนาดมอญนิทรรศ ตกแต่งสถานที่เพ่ือเตรียมรับการประเมิน และจัดโต๊ะเก้าอ้ี ตกแต่ง

สถานที่ในห้องบัวขาว ส าหรับเพื่อเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวันของคณะกรรมการประเมิน   

3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร   

 3.1 คณะกรรมกำรสังเกตกำรสอน งำนนิเทศภำยในโรงเรยีน 

   1. นายอายุ  คิดดี     ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

   2. นายภาณ ุ ครอบเพชร     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  3. นายสุวิชิต  สมยิ่ง     ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

  4. นายอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

  5. นางกันทิมา  ครอบเพชร   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  6. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด  ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ    

  7. นายศาสตราวุธ  มีดี     ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

  8. นายอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช านาญการ   กรรมการ  

    9. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช    ครูช านาญการ   กรรมการ 

 10. นางสาระภา  เนียมทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  



 11. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

   12. นายสงัด  จันทร์พลี    ครูช านาญการ   กรรมการ 

   13. นายธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช านาญการ   กรรมการ 

  14. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์ ครูช านาญการ   กรรมการ 

  15. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  16. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    กรรมการ 

  17. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    กรรมการ 

  18. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมการ 

  19. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมการ 

  20. นางสาวมาลิไพร  นามมะ  คร ู    กรรมการ 

  21. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ  คร ู    กรรมการ 

  22. นางสาวสุวรรณา  โลนะลุ  คร ู    กรรมการ 

  23. นางสาวธัญธิญา  มาแนม  คร ู    กรรมการ 

  24. นางพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมการ 

  25. นางสาวณชนก  พรมภักดี   คร ู    กรรมการ 

  26. นางสาวมณีรัตน์  สุขดี  คร ู    กรรมการ 

  27. นางสาวลัดดา  สกุลทอง  คร ู    กรรมการ 

  28. นางสาวสว่างจิตร  แกล้วกล้า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  29. นายโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  30. นางสาวสุชาดา  ค าขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  31. นายเอกสิทธิ์  จันทะศิลา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  32. นางสาวอัมพร  บุญขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  33. นายฐปนวัฒน์  มรกต  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  34. นางปารณีย์  ชัยยิ่ง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  35. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรมัย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  36. นายชุติพนธ์  มูลมะณี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  37. นางสาวสุรภี  พิมพ์ละออ                ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  38. นางสาวอุษา  หล่าหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 39. นายภิญญา  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  

 



 40. นายสมชาย  เกตวิจิตต์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

  41. นายประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 42. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 43. นางสาววิภาดา  ชาวสวน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

  44. นางชญานิศ  สมานมิตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

  45. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิต  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

  46. นางสาวสร้อยสุดา  อินทร์สอน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

 47. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

 48. นางสาวอมรภัค  สดใส  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ วางแผนการประเมิน ออกแบบประเมิน ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สรุปผลการประเมิน และรายงานผลการประเมินส่งที่กลุ่มบริหารวิชาการ  

3.2 งำนนิเทศ ติดตำม ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) 

  1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง   ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นายภาณุ  ครอบเพชร   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  3. นางกันทิมา  ครอบเพชร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   

  4. นายอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช านาญการ   กรรมการ  

  5. นางสาระภา  เนียมทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

   6. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    กรรมการ 

   7. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมการ 

  8. นายภิญญา  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

   9. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช    ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและ

ตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3 งำนนิเทศ ติดตำมมำตรฐำนกำรปฎิบัติงำนโรงเรียนมัธยมศึกษำ  

 3.3.1 งำนแผนงำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

   2. นางสาวธัญธิญา  มาแนม  คร ู    กรรมการ 

   3. นางสาวสุชาดา  ค าขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

   4. นายฐปนวัฒน์  มรกต   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  5. นางชญานิศ  สมานมิตร  พนักงานราชการ   กรรมการ 

    



 

6. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์  ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานและประกันคุณภาพ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน

และตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3.2 งำนวิชำกำร 

 1. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3. นางสาระภา  เนียมทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 4. นางสาวสุวรรณา  โลนลุะ  คร ู    กรรมการ 

 5. นางสาวสุรภี  พิมพ์ละออ  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 6. นายเอกสิทธ์  จันทะศิลา  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 7. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบค าถาม

กรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3.3 งำนกิจกำรนักเรียน  

 1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นายธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3. นางสาวลัดดา  สกุลทอง  คร ู    กรรมการ 

 4. นายโกเมน  ได้เห็นตอบ    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

5. นาวสาวอัมพร  บุญขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 6. นายสมชาย  เกตวิจิตต์   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 7. นางสาวมาลิไพร  นามมะ  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบ

ค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

 3.3.4 งำนบุคคล 

 1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 2. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมการ 

 3. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 4. นางสาววิภาดา  ชาวสวน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 5. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบค าถาม

กรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3.5 งำนธุรกำร 

 1. นายเดชา  วงษ์ฉลาด   ครูธุรการ   ประธานกรรมการ 

 2. นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบค าถาม

กรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3.6 งำนกำรเงินและพัสดุ 

 1. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    ประธานกรรมการ 

 2. นายอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    กรรมการ 

4. นางสาวณชนก  พรมภักดี  คร ู    กรรมการ 

5. นางสาวปารณีย์  ชัยยิ่ง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 6. นายภิญญา  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 7. นางสาวมณีรัตน์  สุขดี   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและพัสดุ เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบ

ค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

          3.3.7 งำนอำคำรสถำนที่ 

 1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

  2. นายสมชาย  เกตวิจิตต์   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 3. นายชุติพนธ์ มูลมะณี   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

4. นางสาวสร้อยสุดา  อินทร์สอน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

5. นายโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานอาคารสถานที่  เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบ

ค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.3.8 งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

1. นายอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ   คร ู    กรรมการ 

3. นางสาวอัมพร  บุญขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

4. นายประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 

 



หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและ

ตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.4 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (O-NET) 

1. นางณัฐณิชาภัทร คิดดีจริง  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวสุชาดา  ค าขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

3. นายเอกสิทธิ์  จันทะศิลา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

4. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิต  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

5. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและ

ตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.5 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 

1. นายอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณชนก  พรมภักดี  คร ู    กรรมการ 

3. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมการ 

4. นางสาวมุกรินทร์  คงชื่นจิตร  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

5. นางสาวสร้อยสุดา  อินทร์สอน   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

6. นางสาวอมรภัค  สดใส   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาทักษะทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการ

ด าเนินงานและตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.6 กำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 

 1. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    ประธานกรรมการ 

 2. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3. นางกันทิมา  ครอบเพชร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 4. นายสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 5. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 6. นายสงัด  จันทร์พลี   ครูช านาญการ   กรรมการ 

 7. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  8. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

  9. นางสาวลัดดา  สกุลทอง  คร ู    กรรมการ 

 10. นายฐปนวัฒน์  มรกต   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  



11. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    กรรมการ 

 12. นางจุฑาณี  บูรณ์เจริญ  คร ู    กรรมการ 

13. นางสาวธัญธิญา  มาแนม  คร ู    กรรมการ 

 14. นางสาวสุวรรณา  โลนะลุ  คร ู    กรรมการ 

 15. นางสาวมณีรัตน์  สุขดี  คร ู    กรรมการ 

 16. นางสาววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 17. นางสาววิภาดา  ชาวสวน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 18. นางสาวอัมพร  บุญขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการ

ด าเนินงานและตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.7 กำรเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ 

 1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 2. นายสงัด  จันทร์พลี    ครูช านาญการ   กรรมการ 

 3. นางสาวสว่างจิตร  แกล้วกล้า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 4. นายสมชาย  เกตวิจิตต์   พนักงานราชการ   กรรมการ 

 5. นายโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครูผู้ช่วย    กรรมการเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการ

ด าเนินงานและตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.8 กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 1. นางสาระภา เนียมทอง   ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 2. นายอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 3. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 4. นายศาสตราวุธ  มีดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

5. นางพรทิพย์  เสถียรขันธ์  คร ู    กรรมการ 

6. นายเอกสิทธิ์  จันทะศิลา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

7. นายประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงานราชการ   กรรมการ 

8. นางสาวสุชาดา  ค าขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน

และตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

 

  



3.9 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 

 1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง    ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธัญธิญา  มาแนม  คร ู    กรรมการ    

3. นางสาวมณีรัตน์  สุขดี   คร ู    กรรมการ 

 4. นายฐปนวัฒน์  มรกต   ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

 5. นางสาวอุษา  หล่าหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 6. นางสาวปวีณา  จ าปาสุข  ลูกจ้าง    กรรมการ 

 7. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เพ่ือรับการนิเทศ 

ติดตามการด าเนินงานและตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.10 กำรพัฒนำครูทั้งระบบ 

 1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 

 2. นายวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   คร ู    กรรมการ 

 3. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 4. นางสาววิภาดา  ชาวสวน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 5. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา  ครชู านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาครูทั้งระบบ เพ่ือรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและ

ตอบค าถามกรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

3.11 กำรพัฒนำนักเรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ 

 1. นายศาสตราวุธ  มีดี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 3. นายภาณุ  ครอบเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือ เพื่อรับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานและตอบค าถาม

กรรมการในห้องขนาดมอญนิทรรศในวันที่โรงเรียนรับการประเมิน 

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎิคมและอำหำร   

 1. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครชู านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    กรรมการ 

 3. นางสาวมณีรัตน์  สุขดี   คร ู    กรรมการ 

 4. นางสาวธัญธิญา  มาแนม  คร ู    กรรมการ 

 5. นางสาวจรรยา  ชัยศรีรัมย ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  



6. นางสาวอัมพร  บุญขาว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 7. นางสาวอุษา  หล่าหมื่น  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 8. นางสาววิภาดา  ชาวสวน  พนักงานราชการ   กรรมการ 

 9. นายเดชา  วงษ์ฉลาด    ครูธุรการ   กรรมการ 

10. นางสาวพนิดา  ช่อล าดวน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

11. นางสาวสิริรัตน์  สดชื่น  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

12. นางสาวสุนัญญา  ยิ่งคง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

13. นางสาวปฐมา  วงศ์ขันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

14. นางสาวพรปวีณ์  กิรัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  

15. นางสาวพรทิพย์  เสายอด  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ   

 16. นางสาวบุษราคัม  สมยิ่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

 17. นางสาววรรธิณีย์  ทวีเลิศ  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

 18. นางสาวนันทนัช  หอมหวล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

    19. นางสาววรินทร์ทิพย์  ทวีโคตร  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

 20. นายวีระศักดิ์  บุญแต่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

 21. นางสาววิรัญชนา  สุมนทา  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ จัดเตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่มเพ่ือบริการคณะกรรมนิเทศ ณ ห้องขนาดมอญนิทรรศ และห้องนิเทศ

ครูผู้สอนแต่ละอาคาร พร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวันเพื่อบริการคณะกรรมการนิเทศ ณ ห้องบัวขาว 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ 

 1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

2. นางกันทิมา  ครอบเพชร   ครชู านาญการพิเศษ  กรรมการ 

3. นายศาสตราวุธ  มีดี   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

4. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช านาญการ   กรรมการ  

5. นายอดิศักดิ์  พลศรี   ครูช านาญการ   กรรมการ  

6. นางสาระภา  เนียมทอง  ครูช านาญการ   กรรมการ 

 7. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    กรรมการ 

 8. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  คร ู    กรรมการ 

9. นายภิญญา  สุจินพรัหม  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  

 

 



10. นายอภิวุฒิ  ค าแสนราช    ครูช านาญการ   กรรมการ 

 11. นางณัฐณิชาภัทร  คิดดีจริง  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ต้อนรับและพาคณะกรรมการไปยังห้องนิเทศครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  

6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน   

 1. นายสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวปวีณา  จ าปาสุข  ลูกจ้าง    กรรมการ 

3. นางสาวกมลศรี  สายพันธ์  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน   

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยเครื่องเสียง     

 1. นายธีระพันธ์  วิไลยวงศ์   ครู      ประธานกรรมการ 

 2. นายวีระศักดิ์  บุญแต่ง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 

3. นายเอกสิทธิ์  จันทะศิลา  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่จัดเตรียมเครื่องเสียงในห้องขนาดมอญนิทรรศ ห้องบัวขาว ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสภาพเครื่องเสียง  

เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการใช้งาน  

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร   

 1. นายศาสตราวุธ  มีดี   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวกฤติญา  เทียนชัย  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที ่ค ากล่าวเตรียมรับคณะกรรมการที่ห้องขนาดมอญนิทรรศ และห้องประชุมบัวขาวและการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม   

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 
 

   ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่   ๗   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (นายอายุ     คิดดี ) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 


