
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม 
ท่ี ๐๖๖/256๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรนิเทศกำรสอน  ภำคเรียนที่ ๑  ประจ ำปีกำรศึกษำ 256๓ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ด้วยโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ได้ด าเนินการนิเทศการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 
256๓  ระหว่างวันท่ี ๖ – 2๓ กรกฎาคม 256๓  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรผู้ให้กำรนิเทศ    มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา นิเทศการศึกษา ครูผู้สอน และรวบรวม
หลักฐานการนิเทศ  ประกอบด้วย 

1. นายกัมพล  ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
๒. นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 

  ๓. นางนิภาพร  กันยะม ี   กรรมการ 
  ๔. นางอมรพรรณ สุชนก   กรรมการ 
  ๕. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง  กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล   มีหน้าท่ี  ด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินผล  สรุปผลการด าเนินการ เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 
  1. นายกัมพล  ภิมาลย์   ประธานกรรมการ 
  2. นางพิชญาภา  ประมายันต์     กรรมการ 
  3. นางสุรางค์  ถิ่นสุข   กรรมการ 
  4. นายทศพร  มั่งค่ัง   กรรมการ 
  5. นายเชาวรินทร์ สีใหม่   กรรมการ 
  6. นางวีณารัตน์  พรมมา   กรรมการ 
  7. นายณัฐพล  บุญชุม   กรรมการ 
  8. นางอมรพรรณ สุชนก   กรรมการ 
  ๙. นางศิรินุช  หอมเนียม  กรรมการ 

1๐. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง     กรรมการและเลขานุการ 
  

  ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง ปฎิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เพื่อให้การพัฒนางานกระบวนการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี  ๓  เดือน กรกฎาคม  256๓ 

                                                                    
                                                             (นายกัมพล  ภิมาลย์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 



ตำรำงกำรนิเทศกำรสอนโรงเรียนห้วยม้ำวิทยำคม 
ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้นิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ วัน/เดือน/ป ี ชั่วโมงที ่ ชั้น 

ภาษาไทย นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 

นางพิชญาภา  ประมายันต์ ๑๐ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๑ 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางพิชญาภา  ประมายันต์ 

นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง ๑๐ ก.ค. ๖๓ ๒ ม.๒ 

คณิตศาสตร์ นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นายทศพร  มั่งค่ัง 

นางสาววันเพ็ญ  แซ่ตั้ง ๑๐ ก.ค. ๖๓ ๑ ม.๒ 
นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม ๑๐ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๔ 
นางปิยธิดา  โพธิ์ประภา ๙ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๕ ผ1 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางอมรพรรณ  สุชนก 

นายทศพร  มั่งค่ัง ๙ ก.ค. ๖๓ ๑ ม.๑ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นายเชาวรินทร์  สีใหม่ 

นายสมนึก  ยอดเถื่อน ๑๖ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๖ 
นางสาวจีราวัจน์  แสงค า ๑๖ ก.ค. ๖๓ ๒ ม.๖ 
นายยุทธยา  ขัดสม ๑๕ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๔ 
นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์ ๑๓ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๑ 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนิภาพร  กันยะม ี

นายเชาวรินทร์  สีใหม่ ๑๖ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๒ 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางวีณารัตน์  พรมมา 

นางพิกุล  เข้มขัน ๑๖ ก.ค. ๖๓ ๖ ม.๒ 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 

นางวีณารัตน์  พรมมา ๑๗ ก.ค. ๖๓ ๔ ม.๕ ผ๒ 

สุขศึกษาและพลศึกษา นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 

นายณัฐพล  บุญชุม ๑๗ ก.ค. ๖๓ ๖ ม.๓ 

ศิลปะ นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 

นางอมรพรรณ  สุชนก ๑๗ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๑ 

การงานอาชีพ นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางสุรางค์  ถิ่นสุข 

นางนิภาพร  กันยะม ี ๒๓ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๕ ผ๒ 
นายสมศักดิ์  หอมเนียม ๒๒ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๓ 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางอมรพรรณ  สุชนก 

นางสุรางค์  ถิ่นสุข ๒๓ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๕ ผ๒ 

ภาษาต่างประเทศ นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางศิรินุช  หอมเนียม 

นางสาวรัชนียา  ปันดิ ๒๐ ก.ค. ๖๓ ๓ ม.๓ 
นางสาวสุกัญญา  ธิมาเกตุ ๒๑ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๖ ผ๒ 

นายกัมพล  ภิมาลย์ 
นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง 

นางศิรินุช  หอมเนียม ๒๓ ก.ค. ๖๓ ๕ ม.๔ 

 
 

 
 


