
  

 

คำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ท่ี   ๑๖๘ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต?งต้ังคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมนิเทศวิชาการ ประจำปHการศึกษา ๒๕๖๕ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ด$วยกลุ*มบริหารวิชาการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได$ดำเนินการจัดกิจกรรมนิเทศวิชาการ โครงการนิเทศการ

จัดการเรียนรู $ ประจำปDการศึกษา ๒๕๖๕ เพื ่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู $ของครูผู $สอนในโรงเรียนให$มี 

ประสิทธิภาพ และเพื่อให$การดำเนินงานเปUนไปตามวัตถุประสงคWและเกิดประโยชนWสูงสุด โดยอาศัยอำนาจตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบข$าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต*งต้ัง 

บุคลากรดำเนินกิจกรรมนิเทศวิชาการ ดังต*อไปน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศW  ชินประดิษฐ  ประธานกรรมการ 

  นางปานทิพยW  สุขเกษม   กรรมการ 

นายสมชัย  ก$องศักด์ิศรี   กรรมการ 

นายปวิช  เรืองวิรัชกุล   กรรมการ 

นางสาวจรรยา  ศรีแจ*ม   กรรมการ 

นางสาวนฤมล  รับส*ง   กรรมการ 

นายจักรกฤษณW  แก$วลำหัด  กรรมการ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW  กรรมการและเลขานุการ 

หนMาท่ี ให$คำปรึกษา ควบคุมดูแล แนะนำ แก$ปbญหาและอำนวยความสะดวกแก*คณะกรรมการนิเทศวิชาการ  

ให$การดำเนินงานเปUนไปด$วยความเรียบร$อยและสำเร็จตามวัตถุประสงคW 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 

  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนทW  ประธานกรรมการ 

นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก  กรรมการ  นางสาวมณทิพยW  เจริญรอด กรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทยW กรรมการ 

นางธัญญา  สติภา  กรรมการ  นางสาววชิราภรณW  สันตวงษW กรรมการ 

นางสาวรัตยา  ร*างกายดี  กรรมการ  นายชัยวัฒนW ผ*องสังขW       กรรมการ 

นางสาวชลิตา บุญรักษา    กรรมการ  นายนิธิภัทธW  สร$อยเช้ือดี  กรรมการ 

นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทรW กรรมการ  ว*าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจนW กรรมการ

นายศราวุธ  คารมหวาน  กรรมการ 



นางสาวจีญาพัชญW  แก$มทอง  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวทิพวรรณ  โล*กิตติธรกุล  กรรมการและผู$ช*วยเลขานุการ 

หนMาท่ี ๑. วางแผนและเตรียมเอกสารการนิเทศวิชาการให$เปUนไปด$วยความเรียบร$อยตามปฏิทินการดำเนินงาน 

 ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการการนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือให$ดำเนินงานเปUนไปด$วยความเรียบร$อย 

๓. คณะกรรมการฝPายนิเทศวิชาการ 

 ๓.๑ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMภาษาไทย 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวพิทธิดา  ปราโมทยW หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาไทย 

นางสาวอุษณีษW  อ*อนแท$  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาไทย 

๓.๒ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMคณิตศาสตรV 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางธัญญา  สติภา  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$คณิตศาสตรW  

นายทินกร  พานจันทรW  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$คณิตศาสตรW 

๓.๓ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาววชิราภรณW  สันตวงษW หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี 

นางสาวมณทิพยW  เจริญรอด ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี 

นางสาวนงคราญ  คำลัยวงศW ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$วิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี 

๓.๔ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวรัตยา  ร*างกายดี  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๓.๕ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMสุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นายชัยวัฒนW  ผ*องสังขW      หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา 

นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศW ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$สุขศึกษาและพลศึกษา 

๓.๖ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMศิลปะ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวชลิตา  บุญรักษา    หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ศิลปะ 

นายจักรกฤษณW  ชัยปราโมทยW ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ศิลปะ 

๓.๗ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMการงานอาชีพ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นายนิธิภัทรW  สร$อยเช้ือดี  หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$การงานอาชีพ 

นายสมจิตรW  แพทยWรัตนW  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$การงานอาชีพ 



๓.๘ คณะกรรมการนิเทศกลุ?มสาระการเรียนรูMภาษาต?างประเทศ 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทรW หัวหน$ากลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาต*างประเทศ 

นางนลินพร  สมสมัย  ครูกลุ*มสาระการเรียนรู$ภาษาต*างประเทศ 

๓.๙ คณะกรรมนิเทศกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW ผู$ช*วยผู$อำนวยการบริหารวิชาการ 

ว*าท่ีร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจนW หัวหน$ากิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 

นายศราวุธ  คารมหวาน            หัวหน$างานแนะแนว 

นางทัศนียW  วงศWเขียว  ครูกิจกรรมพัฒนาผู$เรียน 

หนMาท่ี ๑. ให$คำปรึกษาและรวบรวมโครงการสอน หน*วยการการจัดการเรียนรู$ แผนการจัดการเรียนรู$ แบบวัด    

              และประเมินผลการจัดการเรียนรู$ ทะเบียนส่ือการสอน และรายงานผลกลุ*มบริหารวิชาการ 

๒. สรุปข$อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ส*งข$อมูลย$อนกลับไปยังกลุ*มสาระการเรียนรู$เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

๓. จัดระบบการนิเทศ จัดทำแบบประเมิน ช้ีแจงและดำเนินการนิเทศตามแผนท่ีวางไว$ 

๔. ให$คำปรึกษา ช้ีแนะ และช้ีจุดเด*น จุดด$อย เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู$แก*ผู$รับ   

การนิเทศ 

๖. คณะครูเขMารับการนิเทศวิชาการ 

 ๖.๑ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMภาษาไทย 

  นางสาวอุษณีษW  อ*อนแท$   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางพัชนียW  คงเกิด   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางสาวเกวลี  เงินศรีสุข   ครูชำนาญการ 

  นางสาวรุ*งตะวัน  ทาโสต   ครูชำนาญการ 

  ว*าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย  ครูชำนาญการ 

  นางสาวพิทธิดา  ปราโมทยW  ครู 

  นางสาวสุนทรี  วีระปรีชา   ครู 

  นางสาวจีญาพัชญW  แก$มทอง   ครู 

  นางสาวกิตติมา  ธรรมวิสุทธ์ิ  ครู 

  นางสาวอโนชา  โปซิว   ครู 

  นางสาวศศิตา  อยู*ยืน   ครู 

  นายศุภชัย นัคราจารยW   ครู 

  นางสาวจันทรWจิรา สุขสิงหW   ครู 

  นางสาววิไลวรรณ  เบอรWดี   ครูผู$ช*วย 

  นายพุทธิพงศW ฉันทศิริเวทยW  ครูผู$ช*วย 

  นางสาวอมรรัตนW ลายแบน  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 



  นางสาวสุทธิมา นิลละออ  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวนาตาธาร  กล่ำอุ$ย   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวจุฑามาศ ศรีชัยมูล  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๒ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMคณิตศาสตรV 

  นางธัญญา  สติภา   ครูชำนาญการ 

  นายทินกร  พานจันทรW   ครูชำนาญการ 

  นางสาวณิชพัณณW  เฉลิมพันธW  ครูชำนาญการ 

  นางสาวสรินนา  หมอนสุภาพ  ครูชำนาญการ 

  นางสาวสุภิดา  โลเกษ   ครู  

  นางสาวอนุสรา  สุขสุคนธW   ครู 

  นางสาวลาวัลยW  คงแก$ว   ครู 

  นางสาวณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ  ครู 

  นางสาวพัชราวัลยW  บุตรพรม  ครู 

  นางสาวอลิษา  ไชยรินทรW   ครู 

  นายเกรียงศักด์ิ  มะละกา   ครู 

  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน   ครู 

  ว*าท่ี ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะโรจนW  ครู 

  นางสาวพิกุลทา  หงษWทอง   ครู 

  นางสาวอริสา  แช*มช่ืน   ครู 

  นางสาวจิราพร  เวียงชนก   ครู 

  ว*าท่ี ร.ต.หญิงธมลวรรณ  สีทอง  ครู 

  นางสาวโสภิดา  ไชยวรรณ  ครู 

  นางสาวอมรรัตนW  มะลิงาม  ครู 

  นายศิรวิชญW  ประยูรวิวัฒนW  ครู 

  นายธีระพงษW  มวานนทW   ครูผู$ช*วย 

  นายทศพร  โอภาโส   ครูพนักงานราชการ 

  นายนทีกานตW  เติมผล   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวกัลยา  ธนเกียรติโกศล  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นายอรรถพล  โตกำ   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวชนกนันทW  บุญสิงหW  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวต*วนดาเรีย  สูเร็ง   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวปวีณา ฉิมยินดี   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวพีรดา น่ิมพระยา  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวศศิธร รามฤทธ์ิ   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 



  

 ๖.๓ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMวิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี 

  นางสาววชิราภรณW  สันตวงษW  ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวมณทิพยW เจริญรอด  ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษW  ครูชำนาญการ 

  นางสาววราลี สินธุวา   ครูชำนาญการ 

  นางสาวฌัชชา  ปbญญาเมา  ครูชำนาญการ 

  นางสาวเยาวรัตนา  พรรษา  ครูชำนาญการ 

  นางสาวจุฑารัตนW  เกาะหวาย  ครูชำนาญการ 

  นายเสถียร  บุญมหาสิทธ์ิ   ครูชำนาญการ 

  นางสาวศศิธร เมืองมูล   ครู 

  นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ   ครู 

  นางสาวกุลยา  บูรพางกูร   ครู 

  นางสาวอัญชิสา  เหมทานนทW  ครู 

  นางสาวศิริลักษณW  อภิรมยWพฤกษา  ครู 

  นางสาวกนกภรณW  โพธ์ิเขียว  ครู 

  นางสาวณิชานันทนW  ศรีโพธ์ิอ*อน  ครู 

  นางสาวเกศินี  จันทรWครบ   ครู 

  นายจักรกฤษณW  แก$วลำหัด  ครู 

  นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร  ครู 

  นางอรอนงคW  ชาญรอบ   ครู 

  นายสุริยา  ทรัพยWเฮง   ครู 

  นายวรธรรม หนูประดิษฐW   ครู 

  นางสาวจีระภา  ชินภักดี    ครู 

  นางปbทมา  รัตนจำนงคW   ครู 

  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ครู 

  นางสาวโสภา  สุขนิคม   ครูผู$ช*วย 

  นางสาวศยามล ดีวิลัย   ครูผู$ช*วย 

  นางสาวอาทิตยาภรณW บทนอก  ครูผู$ช*วย 

  นางสาวอรระยา  ณรงคWชัย  ครูผู$ช*วย 

  นายสิทธิชัย  มาโนชญWกุล   ครูพนักงานราชการ   

  นายภาคภูมิ  แก$วเย็น   ครูพนักงานราชการ 

  นางสาวณัฐณิชา กัญญะลา  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวศุภิสรา  พรมสุวรรณW  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 



  นายอภิชัย  ภู*เปDoยม   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวกัญญาภัคตW  สมพงษWผ้ึง  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวชนัญดา สุพรรณโมกขW  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวปาริชาต ศรีจันทรW  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวปpยะนันทW โลขันธW   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวอนัฐชา สิงหWรัง   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๔ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

  นางบุญเย่ียม  พิทักษWวงศW   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นายอภิวัฒนW  บุญอ*อน   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นายปวิตร  สมนึก   ครูชำนาญการ 

  นางสาวอัญชนา  แซ*จิว   ครูชำนาญการ 

  นายวิทวัส  นิดสูงเนิน   ครูชำนาญการ 

  นางสาวรัตยา  ร*างกายดี           ครู 

  นางสาวทิพวรรณ  โล*กิตติธรกุล  ครู 

  นางสาววิไลวรรณW  รัตนะ   ครู 

  นางสาวช่ืนกมล  คงหอม   ครู 

  นางสาววทันยา  ใจนันตา   ครู 

  นางสาวอรวรรณ  พันธุWภัครินทรW  ครู 

  นางสาวณัฐวดี  โพธิจักร   ครู 

  นายกิติศักด์ิ  โฉมวิไล   ครู 

  นางสาวพรทิวา  สมเนตรW    ครู 

  ว*าท่ี ร.ต.หญิงสุทธิดา  แซ*หล*อ    ครู 

  นายอรรถพล  ยตะโคตร   ครู 

  นางสาวอรัญญา  จุลกระเศียร  ครูผู$ช*วย    

  นางสาวจิตรลดา   อินทรขุนทศ  ครูพนักงานราชการ 

  นางสาวปรัชญา   การรักษา  ครูพนักงานราชการ 

  นางสาวโชติรส ยังผ*อง   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวจันทพร ศรีคำ    นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๕ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMสุขศึกษาและพลศึกษา 

  นายชัยวัฒนW  ผ*องสังขW   ครู 

  นางสาวพรวลี  สุขสอาด   ครู 

  นายชวนัส  แก$วพรม   ครู 

  นางสาวสมฤดี  เจียรสกุลวงศW  ครู 

  นายอติวรรตนW  พันธุวงศW   ครู 



  นายชิษณุ  หนูแดง   ครูผู$ช*วย 

  นางสาวธนาภา  แซ*เล$า   ครูผู$ช*วย 

  นายพงศWธร  ทรงเจริญ   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นายธนศักด์ิ  ปุริสาย   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวจุรีรัตนW บุญทรง   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นางสาวนาตาชา ร$อยกรอง  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นายธวัชชัย สมสา   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

  นายประกาศิต สุขสุทธ์ิ   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๖ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMศิลปะ  

  นางนวรัตนW  นาคะเสนียWกุล  ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางสาวชลิตา  บุญรักษา   ครูชำนาญการ 

  นายจักรกฤษณW  ชัยปราโมทยW  ครูชำนาญการ 

  นางสาวเมทิตา  ชัยมา   ครู 

  นายศิรณัฏฐW  ภูพิเศษศักด์ิ   ครู 

  นายสาธิต  แก$วศรีทัศนW   ครู 

  นายสัณหW  พินิจมณีรัตนW   ครู 

  นางสาวสุธิดา  ด*านซ$าย   ครู 

  นางสาวสีวลี ยืนยาว   ครู 

  นางสาวสุธิตา ศรียางนอก   ครูผู$ช*วย 

  นายถนอมพงษW พรหมยาสด  นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๗ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMการงานอาชีพ 

  นายสมจิตรW  แพทยWรัตนW   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางสาวนฤมล  รับส*ง   ครูชำนาญการ 

  นายนิธิภัทรW  สร$อยเช้ือดี   ครู 

  นางสาวปpยวรรณ  ฑิมัจฉา   ครู 

  นางสาวกชพรรณ   เอ่ียมอุ$ย  ครู 

  นางสาวพัชรินทรW  มุ*งเงิน   ครูผู$ช*วย 

  นางสาวปวีณา ฉิมยินดี   นิสิต/นักศึกษาฝkกประสบการณWวิชาชีพครู 

 ๖.๘ ครูกลุ?มสาระการเรียนรูMภาษาต?างประเทศ  

  นางเกษรา  ก$องศักด์ิศรี   ครูชำนาญการพิเศษ 

  นางนลินพร  สมสมัย   ครูชำนาญการ 

  นางสาวนิภาพรรณ  อดุลยWกิตติชัย  ครูชำนาญการ 

  นางสาวจิรา  จ่ันเล็ก   ครูชำนาญการ 

  นายสุชาติ  รัตนเมธากูร   ครูชำนาญการ 



  นางสาวกวินวัณณW  กาฬดิษฐW  ครูชำนาญการ 

  นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทรW  ครู 

  นางสาวจันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ  ครู 

  นายนพดล  คำพร   ครู 

  นางสาวกมลรัตนW   ตระกูลสถิตม่ัน  ครู 

  นางสาววิไลพรรณ  คงดี   ครู 

  นางสาวศิริมา  บุญสวัสด์ิ   ครู 

  นายศักรินทรW  ศรีตระกูล   ครู 

  นายชนินทรW  บัวแจ$ง   ครู 

  นางสาวญาณิศา  ชาญกิจกรรณW  ครู 

  นายนักขตฤกษW  ภู*ระหงษW   ครู 

  นางสาวกมลลักษณW  สร$อยเงิน  ครู 

  นางสาวปรารถนา  รุ*งเรือง  ครู 

  นางสาวจินตWจุฑา  เกษร   ครู 

  นางสาวสมฤดี  จันทะคร   ครูผู$ช*วย 

  นายสราวุธ รัตนนทW   ครูผู$ช*วย 

 ๖.๙ ครูกลุ?มงานกิจกรรมพัฒนาผูMเรียน 

  ว*าท่ี ร.ต.หญิงก่ิงกมล  ชูกะวิโรจนW  ครู 

  นายศราวุธ  คารมหวาน   ครู 

  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ครู 

  นางสาวอริสา  แช*มช่ืน   ครู 

  นางสาวรุ*งตะวัน  ทาโสต   ครู 

นางสาวพัชราวัลยW บุตรพรม  ครู 

นางสาวจีระภา  ชินภักดี   ครู 

นางพัชนียW  คงเกิด   ครู 

  นางสาวอรวรรณ  พันธุWภัครินทรW  ครู 

นายศุภชัย  นัคราจารยW   ครู 

  นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี  ครูผู$ช*วย  

 ๖.๑๐ ครูกลุ?มงานแนะแนว 

  นางสาวทัศนียW  วงคWเขียว   ครูชำนาญการ 

  นายศราวุธ  คารมหวาน   ครู 

  นางสาวธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  ครู 

  นางจันทรWเพ็ญ  จันทรWทอง  ครู 

  นางอาภาภรณW  อริวัน   ครู 



  นางสาววิมล  อภิเมธีกุล   ครู 

  นางสาวอัยนา  สระแก$ว    ครูผู$ช*วย 

  นางสาวธีราอร วงษWไกร   ครูผู$ช*วย 

๗. คณะกรรมการประเมินผล 

  นางสาวทิพวรรณ  โล*กิตติธรกุล  ประธานกรรมการ  

ว*าท่ีร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย  กรรมการ 

  นางสาวจีญาพัชญW  แก$มทอง  กรรมการและเลขานุการ 

หนMาท่ี ๑. จัดทำแบบประเมินผลกิจกรรมนิเทศวิชาการ 

 ๒. รวบรวมภาพการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการดำเนินงานให$ผู$ที ่ได$รับการแต*งตั้งตามคำสั่งน้ี 

ต้ังใจปฏิบัติหน$าท่ีอย*างเต็มกำลังความสามารถ เพ่ือให$การดำเนินงานในทุกด$านบรรลุตามเปrาหมายและวัตถุประสงคW 

ท้ังน้ี   ต้ังแต*  วันท่ี  ๒๘   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ส่ัง  ณ   วันท่ี  ๒๘   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสันติพงศW  ชินประดิษฐ) 

ผู$อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


