
 

 

ค  ำสั่งโร งเร ียนขนำดมอญพิทยำคม 

ที่     129    / 2563 

เร ื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร เตร ียมร ับกำร นิเทศกำรศ ึกษำของสถำนศ ึกษำ  

    สหวิทยำเขต 8  ศร ีนครอัจจะ ภำคเร ียนที่ 1 ปีกำรศ ึกษำ 2563 

............................................................................................................................... ........................................ 
ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 ได้มีกำรก ำหนดกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ในสังกัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  โดยโรงเรียนในสังกัดจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พุทธศักรำช 2551 ซ่ึงก ำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด ที่ก ำหนดในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 มีกำรก ำหนดกำรนิเทศ ติดตำม

โรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม ในวันที่ 15 เดือน กรกฎำคม พ.ศ.2563 นั้น เพ่ือให้กำรเตรียมรับกำรนิเทศดังกล่ำวเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ 27 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551) แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรเตรียมรับกำรนิเทศ ติดตำมกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรที่ปร ึกษำและอ ำนวยกำร    

 1. นำยอำยุ  คิดดี     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยภำณุ   ครอบเพชร     ครูช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร 

 3. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น     ครูช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

 4. นำยสงัด  จันทร์พลี    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร  

5. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

6. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง    ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

7. นำงสำวอมรภัค  สดใส            ครู              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้ำที่  ให้กำรปรึกษำ สั่งกำร ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เกิดคุณภำพ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย   

2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่  

   2.1 บร ิบทโรงเรยีน 

   1.  นำยอิทธิพล  จิตรแม้น   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

   2.  นำยธีรพล  อุ่นศิลป์     ครูช ำนำญกำร    กรรมกำร 

  3.  นำงจุฑำณี  บูรณ์เจริญ  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  4.  นำงสำวลัดดำ  สกุลทอง  ครู    กรรมกำร 

           ……………/5. นำยสมชำย   



 

  5.  นำยสมชำย  เกตวิจิตต์   พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  6.  นำยประชุม  ปุ่มแก้ว     พนักงำนรำชกำร   กรรมกำร 

  7.  นำงสำวณัฏฐพัชญ์  มิถุนดี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

  8.  นำยชูเกียรติ  คงสิทธ์ิ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  9.  นำงสำวกนกพร  น่ำชม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  10. นำงสำวจันทกำนต์   สำรคิด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  11. นำงสำวภำสกร  รัตนิล  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  12. นำงสำวชนำภำ  สะอำดเอ่ียม นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร  

  13. นำยพัฒนศักด์ิ  วงศ์รุจิโรจน์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร   

   14. นำยชัชวำล สุขดี   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

  15. นำยโกเมน  ได้เห็นตอบ  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  ดูแลควำมสะอำด เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อำคำรเรียน ห้องน้ ำ และบริบทโรงเรียนอ่ืนๆ 

 2.2 บร ิบทหอ้งบวัขำว 

1. นำยสงัด  จันทร์พลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

2. นำงสำววิยดำ หวำวิสัย   ครู    กรรมกำร 

3. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครู    กรรมกำร 

4. นำงสำวอมรรัตน์  ไทยปรีชำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

5. นำงสำวอลิษำ  บุญแต่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

6. นำงสำวบำนชื่น  สินสุพรรณ์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

7. นำยสหรัฐ  แสวงซ่ือ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

8. นำงสำวพัชรี  สุดใจ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

9. นำงสำวสุรภี  พิมพ์ลออ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2.3 ดูแลควำมเป็นเรยีบรอ้ยภำยในห้องเรยีน และอำคำรเรยีน 

 อำคำร 1 และ 2 

 นำยสงัด จันทรพ์ลี ครชู  ำนำญกำรพเิศษ        หัวหน้ำผูร้บัผดิชอบ อำคำร 1 และ 2  

  1.  นำงสำวอมรภัค  สดใส            ครู           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1     ห้อง  215 

  2.  นำยชูเกียรติ  คงสิทธ์ิ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1     ห้อง  215   

  3.  นำยภำณุ ครอบเพชร  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2     ห้อง  214 

  4.  นำงสำวกนกพร  น่ำชม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2     ห้อง  214  

          

……………/5. นำยโกเมน 



 

  5.  นำยโกเมน ได้เห็นตอบ  ครู           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3     ห้อง  213  

  6.  นำงสำวจันทกำนต์  สำรคิด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3     ห้อง  213 

  7.  นำงปำรณีย์  ชัยยิ่ง    ครู           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4     ห้อง  212 

  8.  นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครู           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/4     ห้อง  212 

  9.  นำงสำววิยดำ  หวำวิสัย  ครู           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5     ห้อง  211 

  10. นำยภำสกร  รัตนิล   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/5     ห้อง  211 

  11. นำงสำวจันทร์ศรี เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/6     ห้อง  120    

อำคำร 3 และอำคำรศลิปะ 

 นำยศำสตรำวธุ  มีดี     ครชู  ำนำญกำรพเิศษ     หัวหน้ำผูร้บัผดิชอบ อำคำร 3 และอำคำรศลิปะ 

  1. นำงสำวธัญธิญำ  มำแนม           ครู          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/1   อำคำรศิลปะ 

  2. นำยธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช ำนำญกำร      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2    ห้อง 322 

  3. นำงสำวสุชำดำ  ค ำขำว  ครู       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/2    ห้อง 322 

  4. นำยชุติพนธ์  มูลมะณี  ครูผู้ช่วย            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3    ห้อง 323 

  5. นำงสำวชนำภำ  สะอำดเอ่ียม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ   ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/3    ห้อง 323 

  6. นำงสำวณชนก  พรมภักดี  ครู       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4    ห้อง 324 

  7. นำงสำววิภำดำ  ชำวสวน  พนักงำนรำชกำร                ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/4    ห้อง 324 

  8. นำงสำวมณีรัตน์ สุขดี   ครู        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5    ห้อง 325 

  9. นำงสำวสุธำทิพย์  โรงทอง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/5    ห้อง 325 

 10. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์  ครู         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2/6    ห้อง 326 

 11. นำงสำวอุษำ  หล่ำหม่ืน  ครูผู้ช่วย          ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1    ห้อง 336 

 12. นำยประชุม  ปุ่มแก้ว   พนักงำนรำชกำร                 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1    ห้อง 336 

 13. นำงสำวกฤติยำ  เทียนชัย  ครู         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2    ห้อง 335 

 14. นำยฐปนวัฒน์  มรกต  ครู         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/2    ห้อง 335 

 15. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3    ห้อง 334 

 16. นำยพัฒนศักด์ิ  วงศ์รุจิโรจน์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/3    ห้อง 334 

 17. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  ครูช ำนำญกำร        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4    ห้อง 333 

 18. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์  ครู         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/4    ห้อง 333 

 19. นำงสำวสุวรรณำ  โลนะลุ  ครู         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5    ห้อง 332 

           

 ……………/ 20. นำงชญำนิศ 

 



 

 20. นำงชญำนิศ  สมำนมิตร  พนักงำนรำชกำร                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/5    ห้อง 332 

 21. นำยสมชำย  เกตวิจิตต์  พนักงำนรำชกำร                  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6    ห้อง 331 

 22. นำยชัชวำล  สุขดี   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6    ห้อง 331 

อำคำร 4 

                   นำยอภิวฒุ ิ ค  ำแสนรำช     ครชู  ำนำญกำรพเิศษ      หัวหน้ำผูร้บัผดิชอบ อำคำร 4  

1. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง      ครูช ำนำญกำรพิเศษ      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1    ห้อง 424 

2. นำงสำวอมรรัตน์  ไทยปรีชำ     นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/1    ห้อง 424 

3. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช     ครูช ำนำญกำรพิเศษ    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2    ห้อง 425  

4. นำงสำวสว่ำงจิตร แกล้วกล้ำ     ครู      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/2    ห้อง 425 

5. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์      ครูช ำนำญกำร        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3   ห้อง  423 

6. นำงสำวอลิสำ  บุญแต่ง   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/3   ห้อง  423 

7. นำยอดิศักด์ิ  พลศรี             ครูช ำนำญกำร     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4   ห้อง  411 

8. นำงสำวจรรยำ  ชัยศรีรัมย์  ครู      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4/4   ห้อง  411 

9. นำงสำวสุรภี  พิมพ์ละออ  ครูผู้ช่วย      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1   ห้อง  434    

10 นำงสำวบำนชื่น  สินสุพรรณ์     นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1   ห้อง  434 

11. นำงสำวลัดดำ  สกุลทอง  ครู       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/2  ห้อง   422 

12. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ           ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  ห้อง   421 

13. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครู       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  ห้อง   421 

14. นำยเอกสิทธ์ิ  จันทะศิลำ  ครู       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  ห้อง   433 

15. นำงสำววิไลพร  สินทรัพย์  พนักงำนรำชกำร        ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/4  ห้อง   433 

16. นำงสุพัฒน์  จันทร์เหลือง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5  ห้อง   432 

17. นำยสหรัฐ  แสวงชื่อ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/5  ห้อง   432 

18. นำยสงัด  จันทร์พลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1  ห้อง   426 

19. นำยอิทธิพล  จิตรแม้น  ครูช ำนำญกำรพิเศษ     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2  ห้อง   435 

20. นำงสำวพัชรี  สุดใจ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์     ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/2  ห้อง   435 

21. นำงสำววิรัญชนำ  สุมนทำ  ครูช ำนำญกำร       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3  ห้อง   436 

22. นำงสำวมุกรินทร์ คงชื่นจิต  ครูอัตรำจ้ำง       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/3  ห้อง   436 

23. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ            ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4  ห้อง   427 

 

                                                                                                            ……………/ 24. นำงสำวณัฎ 

         



24. นำงสำวณัฎฐพัชญ์  มิถุนดี  ครูอัตรำจ้ำง       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/4  ห้อง   427 

25. นำงจุฑำณี  บูรณ์เจริญ  ครูช ำนำญกำร       ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/5  ห้อง   437 

หน้ำที่  ดูแลควำมสะอำดห้องเรียน เช่น เพดำน พ้ืนห้อง ร่องกระดำน ถังขยะ กำรเก็บอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด และกำร

เตรียมควำมพร้อมในเรื่องป้ำยนิเทศ ชอล์ก  และ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 

3. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฎ ิคม 

 1. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยชูเกียรติ  คงสิทธ์ิ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   3. นำงสำวกนกพร  น่ำชม   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   4. นำงสำวจันทกำนต์   สำรคิด  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   5. นำงสำวภำสกร  รัตนิล   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   6. นำงสำวชนำภำ  สะอำดเอ่ียม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร  

   7. นำยพัฒนศักด์ิ  วงศ์รุจิโรจน์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร   

 8. นำยชัชวำล สุขดี   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 9. นำงสำวณัฎฐพัชญ์  มิถุนดี  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำง เครื่องด่ืมเพ่ือบริกำรคณะกรรมกำรนิเทศ ณ ห้องบัวขำว และห้องนิเทศครูผู้สอน 

แต่ละอำคำร   

4. คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนร ับ 

 1. นำยอภิวุฒิ  ค ำแสนรำช  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงกันทิมำ  ครอบเพชร   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

   3. นำงสำระภำ  เนียมทอง  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 

   4. นำยธีรพล  อุ่นศิลป์   ครูช ำนำญกำร   กรรมกำร 

5. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี   ครู    กรรมกำร 

   6. นำยวสิษฐ์พล  ศิริวงษ์   ครู    กรรมกำร  

   7. นำยภิญญำ  สุจินพรัหม  ครู    กรรมกำร   

 8. นำงสำวจันทร์ศรี  เสำยอด  ครูช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ ต้อนรับคณะกรรมกำรนิเทศกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

5. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำร  

 1. นำงสำวรัตนำภรณ์  สัชชำนนท์  ครูช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวอมรรัตน์  ไทยปรีชำ  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 3. นำงสำวอลิษำ  บุญแต่ง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

   

           ……………/ 24. นำงสำวบำน 



4. นำงสำวบำนชื่น  สินสุพรรณ์  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 5. นำงสำวพัชรี  สุดใจ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

 6. นำงสำวกฤติญำ  เทียนชัย  ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  จัดเตรียมอำหำรกลำงวันเพ่ือบริกำรคณะกรรมกำรนิเทศ 

6. คณะกรรมกำรฝำ่ยกำรเงิน   

 1. นำยสงัด  จันทร์พลี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวมณีรัตน์  สุขดี   ครู    กรรมกำร 

3. นำงสำวกมลศรี  สำยพันธ์  ครูช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินงำน   

7. คณะกรรมกำรฝ่ำยเคร ือ่งเสียง     

 1. นำยธีระพันธ์  วิไลยวงศ์   ครู      ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยสหรัฐ  แสวงซ่ือ   นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์ฯ กรรมกำร 

3. นำยเอกสิทธ์ิ  จันทะศิลำ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียงในห้องบัวขำว ตรวจเช็คควำมเรียบร้อยของสภำพเครื่องเสียง  เพ่ือเตรียมพร้อมส ำหรับ 

กำรใช้งำน  

8. คณะกรรมกำรฝำ่ยพธิกีำร    

 1. นำยศำสตรำวุธ  มีดี   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวอุษำ  หล่ำหม่ืน   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่ ค ำกล่ำวเตรียมรับคณะกรรมกำรที่ห้องประชุมบัวขำวและกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรม   

9. คณะกรรมกำรฝำ่ยพยำบำล 

 1. นำงสำวอัมพร  บุญขำว  ครู     ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวสว่ำงจิตร  แกล้วกล้ำ  ครู     กรรมกำร 

 3. นำยชุติพนธ์  มูลมะณี   ครูผู้ช่วย     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่  ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย ณ จุดตรวจเช็คอุณหภูมิ และ วำงเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริกำรตำมอำคำรต่ำงๆ 

10. คณะกรรมกำรฝำ่ยสรปุผล 

 1. นำยสุวิชิต  สมยิ่ง   ครูช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำงสำวมุกรินทร์  คงชื่นจิต  ครูอัตรำจ้ำง   กรรมกำร 

 3. นำงสำวอมรภัค  สดใส   ครู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 หน้ำที่  สรุปและประเมินผลเป็นรูปเล่มรำยงำนจำกกำรรับกำรนิเทศ  สหวิทยำเขต 8 ศรีนครอัจจะ 

 เพ่ือน ำมำพิจำรณำเพ่ิมเติม 

                                                                                                                ……………/ ขอให้คณะ 

 



 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งต้ัง  ได้ปฏิบัติหน้ำที่  ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิดประโยชน์

ต่อทำงโรงเรียนและทำงรำชกำรต่อไป 
 

   ทั้งนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ  วันที่   10    เดือน  กรกฎำคม   พ.ศ. 2563 

 

 

    (นำยอำยุ     คิดดี ) 

  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขนำดมอญพิทยำคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

             ก ำหนดกำร 

                            นิเทศกำรศกึษำของสถำนศกึษำ สหวิทยำเขต 8  ศร ีนครอจัจะ 

                                          วัน  พ ุธ  ที่  15  เดอืน กรกฎำคม  พ.ศ. 2563 

                                      ณ ห้องบวัขำว  โรงเรยีนขนำดมอญพทิยำคม 

    …………………………………………………………… 

  เวลำ         กจิกรรม 
 

08.00 - 08.20 น.      คณะกรรมกำรนิเทศกำรศึกษำเตรียมพร้อม 

  และพบปะพูดคุย 
 

          08.30 - 11.10 น.      กรรมกำรนิเทศด ำเนินกำรนิเทศกำรสอน  

            ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 

         11.20 - 12.00 น.                สรุปและสะท้อนผลจำกกำรนิเทศ 

  กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

                   12.00 - 12.40 น.       รับประทำนอำหำรกลำงวันและเดินทำงสู่โรงเรียน 

                                                                                      มัธยมทับทิมสยำม 04 ในพระอุปถัมป์ 

 

             หมำยเหตุ 

                  1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำตำมควำมเหมำะสม 

         2. ครูเตรียมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 3 ชุด 

 สมุดนิเทศ 1 เล่ม และ แบบสังเกตพฤติกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 3 ชุด 

                  3. จัดเตรียมเก้ำอ้ี ส ำหรับผู้นิเทศ จ ำนวน 3 ตัว  

 

 

 


