
                      
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

1 น.ส.วภิาดา  คล้ายนิ่ม 8 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ม.6/1 171 นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  
2 นางณัฐณิชา  แก้วสาคร 9 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ม.5/2 223 น.ส.เจนจิรา  สรสวัสดิ์  
3 น.ส.เจนจิรา  สรสวัสดิ์ 9 ม.ค. 61 13.30 – 14.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 ม.5/1 231 นางณัฐณิชา  แก้วสาคร  
4 นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล 10 ม.ค. 61 13.30 – 14.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 ม.6/5 242 น.ส.วภิาดา  คล้ายนิ่ม  
5 น.ส.อ าไพ  พาโคกทม 10 ม.ค. 61 10.10 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 2 ม.1/9 164 น.ส.ปราณี  พรมติ๊บ  
6 น.ส.ปราณี  พรมติ๊บ 10 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์ 2 ม.1/8 163 น.ส.อ าไพ  พาโคกทม  
7 น.ส.ศากุน  เทียนทอง 11 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.1/8 163 นางจิราภรณ์  วราชุน  
8 นางจิราภรณ์  วราชุน 11 ม.ค. 61 10.10 – 11.00 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.1/9 164 น.ส.ศากุน  เทียนทอง  
9 น.ส.ปณยา  แพร่เจริญวัฒนา 11 ม.ค. 61 11.50 – 12.40 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.2/7 242 นางจิราภรณ์  วราชุน  
10 นายเจนภพ  มณีพงษ์ 12 ม.ค. 61 12.40 – 13.30 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.2/1 224 น.ส.รัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์  
11 นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ 12 ม.ค. 61 9.20 – 10.10 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.2/4 233 นายเจนภพ  มณีพงษ์  
12 น.ส.นัดธิดา  นวลศรี 12 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์ 6 ม.3/9 336 น.ส.วภิาดา  คล้ายนิ่ม  
13 น.ส.นาถพร  มูลจันทร์ 15 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์ 6 ม.6/10 223 นายเจนภพ  มณีพงษ์  
14 น.ส.อารีรัตน์  แคล่วคล่อง 18 ม.ค. 61 10.10 – 11.00 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.5/9 171 น.ส.ปราณี  พรมติ๊บ  
15 น.ส.ศศิธร  นานไธสง 18 ม.ค. 61 14.20 – 13.10 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.4/3 233 นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล  
16 นางศรัญย์รัชต์  แก้ววิมล 19 ม.ค. 61 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ม.4/2 223 น.ส.ศศิธร  นานไธสง  
17 น.ส.รัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์ 24 ม.ค. 61 14.20 – 15.10 น. คณิตศาสตร์ 6 ม.6/9 441 น.ส.นาถพร  มูลจันทร์  



                      

ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
               ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2560 

                กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 
1 นายเรวัตต ์     นกสว่าง 11 ม.ค. 2561 12.40-14.20 น. ฟิสิกส์ 5 ม.6/2 444 นางสาววันทนา    กิติทรัพย์กาญจนา  
2 นางมาลิน       จันทร์แสง 15 ม.ค. 2561 12.40-13.30 น. ดวงดาวและโลกของเรา ม.5/9 421 นางสาววันทนา    กิติทรัพย์กาญจนา  
3 นางสาววันทนา    กิติทรัพย์กาญจนา 17 ม.ค. 2561 11.00-11.50 น. ฟิสิกส์ 1 ม. 4/1 433 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม  
4 นางสาวอุบล    บุญช ู 17 ม.ค. 2561 11.00-11.50 น. ชีววิทยา 5 ม. 6/2 424 นางศันสนีย์   พันธ์เรือง  
5 นางสาวอัจฉรา    ภักดีรตันภาคย ์ 8 ธ.ค. 2560 9.20-10.10 น. สารและสมบัติของสาร ม. 4/5 422 นายรุ่งโรจน์  สมนิล  
6 นางกัลยา        ม่วงมั่น 5 ม.ค. 2561 9.20-10.10 น. วิทยาศาสตร์ 4 ม. 2/7 425 นางสาวจิดาภา       เซียนจันทึก  
7 นางศันสนีย์   พันธ์เรือง 13 ธ.ค. 2560 12.40-13.30 น. ชีววิทยา 3 ม. 5/2 425 นางสาวอุบล    บุญชู  
8 นายรุ่งโรจน์  สมนิล 15 ธ.ค. 2560 10.10-11.00 น. เคมี 5 ม. 6/2 421 นางสาวอัจฉรา    ภักดีรตันภาคย ์  
9 นางสาวกิฒยาภรณ์  กองโฮม 15 ธ.ค. 2560 10.10-11.00 น. ฟิสิกส์ 3 ม. 5/2 433 นายเรวัตต์      นกสว่าง  
10 นางสาวจิดาภา       เซียนจันทึก 8 ธ.ค. 2560 10.10-11.00 น. วิทยาศาสตร์ 2 ม. 1/7 432 นางกัลยา        ม่วงมั่น  
11 นายคมสณัห์          จันสอน 8 ธ.ค. 2560 11.00-11.50 น. ชีววิทยา 1 ม. 4/1 445 นางศันสนีย์   พันธ์เรือง  
12 นางสาวจารุวรรณ    ทองขุนด า 14 ธ.ค. 2560 9.20-10.10 น. วิทยาศาสตร์ 4 ม. 2/8 424 นางสาวอุบล    บุญชู  
13 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์ 13 ธ.ค. 2560 11.50-12.40 น. วิทยาศาสตร์ 6 ม. 3/3 432 นางกัลยา        ม่วงมั่น  
14 นางสาวชุติภรณ์ ทัศนกิจ 12 ม.ค. 2561 11.50-12.40 น. วิทยาศาสตร์ 6 ม. 3/1 432 นางสาวอุบล    บุญชู  

 



                      
 
                                          ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2560 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

ล าดับ
ที่ 

 
ผู้รับการนิเทศ 

 
วัน เดือน ป ี

 
เวลา 

 
วิชา 

 
ชั้น/
ห้อง 

 
ห้องเรียน 

 
ผู้นิเทศ 

หมายเหตุ 

1 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต 9 ม.ค. 61 12.40 น. - 13.30 น. ท33102 ม.6/11 332  นางสาวอริสา  บุตรดามา  
2  นางสาวนาตยา       นะวะมะวัฒน ์ 9 ม.ค. 61 08.30 น. - 09.20 น. ท32102 ม.5/6 414 นางสาวลกัขณา   ออ่นฤทธ์ิ  
3 นางสาวลักขณา     อ่อนฤทธิ ์ 12 ม.ค. 61 13.30 น. - 14.20 น. ท33102 ม.6/10 231 นางสาวนาตยา    นะวะมะวฒัน์  
4   นางสาวทิพรสย์     ระโหฐาน 3 ม.ค. 61 10.10 น. – 11.00 น. ท22102 ม.2/9 244 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต  
5 นางสาวอริสา       บุตรดามา 11 ม.ค. 61 10.10 น. – 11.00 น. ท22102 ม.1/3 173 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต  
6 นายเลอพงศ์         จันสีนาก 28 ธ.ค. 60 14.20 น. – 15.10 น. ท32102 ม.5/2 333 นางสาวนาตยา    นะวะมะวฒัน์  
7 นางสาวธารทิพย ์   เขินค า 10 ม.ค. 61 10.10 น. – 11.00 น. ท21102 ม.1/4 174 นางสาวอัจฉรา       ทองทา  
8 นางสาวอัจฉรา      ทองทา 4 ม.ค. 61 08.30 น. - 09.20 น. ท23102 ม.3/6 346 นายปณีต             จิตต์นุกุลศิริ  
9 นายปณีต             จิตต์นุกุลศิร ิ 4 ม.ค. 61 14.20 น. – 15.10 น. ท31102 ม.4/10 335 นางสาวอัจฉรา       ทองทา  
10 นางสาวกฤษณา     ศรีบุญเพ็ง 4 ม.ค. 61 14.20 น. – 15.10 น. ท31102 ม.4/11 141 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต  
11 นางสาวอนุสรา      เย็นวัฒนา 11 ม.ค. 61 11.50 น. – 12.40 น. ท22102 ม.2/8 243 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต  
12 นางสาวกนกนาถ    แซ่ตั้น 4 ม.ค. 61 11.50 น. – 12.40 น. ท23102 ม.3/7 347 นางอไุรรัตน์           วงศ์นวชาต  
13 นางจุฑารัตน์   ภัทรกรธนกิจ 9 ม.ค. 61 10.10 น. – 11.00 น. I30202 ม.5/2 131 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง  
14 นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง 9 ม.ค. 61 08.30 น. - 09.20 น. I20202 ม.2/9 131 นางจุฑารัตน์   ภัทรกรธนกิจ  
15 นางสาววจิิตรา         รอดหย ู - - - - - - ลาพักตาม

แพทย์สั่ง 
  
 



                      
 
                                          ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

         ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2560 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
ล าดับ

ที ่
ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/

ห้อง 
ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมาย

เหตุ 
1 ครมูาโนชญ์ 10 ม.ค.61 08.30-09.20 ส 33102 ประวัติศาสตร์สากล 6/5 337 ครูจนัทมาศ  

2 ครบูุษกร 10 ม.ค.61 13.30-14.20 ส 32102 สังคมศึกษา 4 5/2 337 ครูจนัทมาศ  

3 ครูจันทมาศ 9 ม.ค.61 14.20-15.10 ส 30281 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 6/11 337 ครูบษุกร  

4 ครเูกตุ 26 ม.ค.61 12.40-13.30 ส 33102 ประวัติศาสตร์ 2 6/1 337 ครูบุษกร  
5 ครไูกรสร 19 ม.ค. 61 10.10-11.00 ส 31102  สังคมศึกษา 2 4/1 435 ครูกิตติคุณ  
6 ครทูองฉัตร 9 ม.ค.61 08.30-09.20 ส 21101 สังคมศึกษา 2 1/9 164 ครูจันทมาศ  
7 ครูขันทอง 17 ม.ค.61 11.50-12.40 ส 23103 สังคมศึกษา 6 3/8 348 ครูอาภาภรณ์  
8 ครูชมพูนุช 10 ม.ค.61 15.10-16.00 ส 30232 หน้าที่พลเมือง 2 5/3 337 ครูนิตติยา  
9 ครูอัครวัฒน์ 23 ม.ค.61 11.50-12.40 ส 22103 สังคมศึกษา 4 2/9 244 ครูจันทมาศ  
10 ครูกิตติคุณ 8 ม.ค.61 08.30-09.20 หน้าที่พลเมือง 2 1/9 164 ครูภัทรพงศ์  
11 ครลูลิตา 17 ม.ค.61 13.30-14.20 ประวัติศาสตร์ไทย 4 2/9 241 ครูไกรสร  
12 ครูภัทรพงศ์ 11 ม.ค.61 09.20-10.10 สถังคมศึกษา 2 1/8 163 ครูกิตติคุณ  
13 ครปูาวรีย์ 11 ม.ค. 61 15.10-16.00 ส 31102 สังคมศึกษา 4/9 145 ครูทองฉัตร  
14 ครขูวัญจิตร 12 ม.ค.61 13.30-14.20 ส 31102 สังคมศึกษา 4/7 333 ครูทองฉัตร  
15 ครนูิตติยา 18 ม.ค.61 10.10-11.00 ประวัติศาสตร์ไทย 2 1/6 161 ครูชมพูนุช  
16 ครอูาภาภรณ์ 8 ม.ค.61 09.20-10.10 หน้าที่พลเมือง 6 3/9 336 ครูขันทอง  
17 ครสูุรพล 11ม.ค 61 13.10-14.00 ส 21103 สังคมศึกษา 1/7 162 ครูภัทรพงศ์  
18 ครูจีรพงศ์ 8 ม.ค.61 11.50-12.40 ส 23103 สังคมศึกษา 6 3/9 336 ครูทองฉัตร  

 
 



 

ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ 
 

ล าดับ
ที ่

ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
หมาย
เหตุ 

1  น.ส.อรทัย  จันทรังษี 15/12/60 10.10-11.0 อ33204 ม.6/8 143  น.ส.วิชุตา  อินไผ่  
2  น.ส.ทารินทร์  นาคสร้อย 15/12/60 10.10-11.00 อ31204 ม.4/4 243  นายนวเรศ  เสนคุ้ม  
3  นายนวเรศ  เสนคุ้ม 15/12/60 09.20-10.10 อ31102 ม.4/8 348  น.ส.ทารินทร์  นาคสร้อย  
4  น.ส.จัตตารีย์  เดชเจริญ 18/12/60 08.30-09.20 อ31206 ม.4/9 166  น.ส.เพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  
5  น.ส.วิชุตา  อินไผ่ 7/12/60 14.20-15.10 อ33204 ม.6/10 143  น.ส.ประภากร กรรเจยีกพงษ์  
6  น.ส.ศุภร  แซ่ลู่ 4/12/60 11.50-12.40 อ22102 ม.2/8 342  น.ส.วิชชุดา  สมจิตร  
7  น.ส.ประภากร กรรเจยีกพงษ์ 12/12/60 15.10-16.00 อ31102 ม.4/1 143  น.ส.วิชุตา  อินไผ่  
8  น.ส.เพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง 7/12/60 08.30-09.20 อ23102 ม.3/8 348  น.ส.จัตตารีย์  เดชเจริญ  
9  น.ส.วชิชุดา  สมจิตร 6/12/60 12.40-13.30 อ22102 ม.2/9 244  น.ส.วิชุดา  บุญเทียม  
10  น.ส.วิชุดา  บุญเทียม 8/1/61 09.20-10.10 อ21102 ม.1/3 173  น.ส.วิชชุดา  สมจิตร  
11  น.ส.ธัญญาลักษณ์  มีวงษ ์ 12/12/60 14.20-15.10 อ33102 ม.6/9 441  น.ส.สภุาลัย สายค าภา  
12  น.ส.สภุาลัย สายค าภา 12/12/60 11.50-12.40 อ23102 ม.3/3 343  น.ส.ธัญญาลักษณ์  มีวงษ ์  
13  น.ส.ชเนตตี  เมืองมูล 9/12/60 13.30-14.20 อ32102 ม.5/6 143  น.ส.ศุภร  แซ่ลู่  
14  น.ส.ปารว ี วงศ์ปัดแก้ว 6/12/60 08.30-09.20 ฝ31202 ม.4/6 156  น.ส.แรกรัก  บุญอยู่  
15  น.ส.แรกรัก  บุญอยู่ 8/12/60 08.30-09.20 ฝ33204 ม.6/7 411  น.ส.ปารว ี วงศ์ปัดแก้ว  
16  น.ส.ตวงศรณ์  องอาจ 15/12/60 14.20-15.10 ญ31202 ม.4/9 166  MR.NAGAO SHUNYA  
17  นายกอปรคุณ ชุมวรรณศรี 7/12/60 12.40-13.30 ญ30302 ม.6/10 163  MR.NAGAO SHUNYA  
18 น.ส.สิวลี  บุญวัฒน ์ 8/12/60 13.30-14.20 จ31202 ม.4/8 176  น.ส.ภาพิมล  ฐานะ  
19 น.ส.ธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ 27/12/60 13.30-12.40 จ33202 ม.6/8 176  น.ส.สิวลี  บุญวัฒน ์  
20 น.ส.ภาพิมล  ฐานะ 14/12/60 14.20-15.10 จ32202 ม.5/8 176  น.ส.ธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ  

 



 

ตารางนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 
1 ครูสภุาพร งาเฉลา 19 ม.ค.61 12.40-13.30 พ32102 5/8 243 ครูณัฐฑชาพร โอทอง  
2 ครูณัฐฑชาพร โอทอง 19 ม.ค.61 10.10-11.00 พ31102 4/10 335 ครูภูมินทร์  เกิดศร ี  
3 ครูภูมินทร์  เกิดศร ี 18 ม.ค. 61 10.10-11.00 พ23102 3/9 336 ครูสภุาพร งาเฉลา  
4 ครูพีรพงษ์  ดาระกะมาศ 23 ม.ค. 61  10.10-11.00 พ22104 2/5 102 ครูธนวิทย์  วิกระยิน  
5 ครูธนวิทย์  วิกระยิน 22 ม.ค. 61 12.40-13.30 พ30212 5/6 101 ครูพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  
6 ครูสุวิทวัส  หริัญสินสุนทร 22 ม.ค. 61 11.00-11.50 พ30244 6/7 522 ครูจาตรุนต์  มหากนก  
7 ครูจาตรุนต์  มหากนก 22 ม.ค. 61 8.30-9.20 พ21104 1/8 111 ครูสุวิทวัส  หริัญสินสุนทร  
8 ครูพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก 22 ม.ค. 61 12.40-13.30 พ31104 4/6 สนามบาส ครูพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์  
9 ครูพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ 23 ม.ค. 61 10.10-11.00 พ23104 3/6 102 ครูพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  

 



                      
 

ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 
                 ประจ าภาคเรยีนที่ 2 / 2560 
                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

1   อ.ทรงพรต 18/12/60 11.00 – 11.50 ศ31101 ม. 4/7 521   อ.ปรมินทร์  
2   อ.สมชาย 12/12/60  08.30 – 09.20 ศ22104 ม.1/10 532   อ.ปิยพฤฒิ  
3   อ.ยุวดี 08/01/61 08.30 – 09.20 ศ23103 ม. 3/7 531   อ.สุภวัชร  
4   อ.สุภวัชร 12/01/61 08.30 – 09.20 ศ22103 ม. 2/7 531   อ.ยุวดี  
5   อ.อมรรัตน์ 27/11/60 12.40 – 13.30 ศ31102 ม. 4/3 121   อ.พัชรินทร์  
6   อ.ปิยพฤฒิ 13/12/60 08.30 – 09.20 ศ32102 ม. 5/3 532   อ.สมชาย  
7   อ.ปรมินทร์ 19/12/60 09.20 – 10.10 ศ32101 ม. 5/6 122   อ.ทรงพรต  
8   อ.ณัฏฐณิชา 29/11/60 08.30 – 09.20 ศ23102 ม. 3/5 121   อ.อมรรัตน์  
9   อ.พัชรินทร์ 15/12/60 11.50 – 12.40 ศ23101 ม. 3/3 521   อ.ณัฏฐณิชา  

 
 



                      
 
                                          ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2560 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 
1 ครวูันทนา   

 
10 ม.ค. 61 11.50–12.40 น. ง20201 ม.1/10 คอม2 ครมูนัสภรณ์  

2 ครปูราณี   
 

20 ธ.ค.60 09.20-10.10 น. ง20237 ม.3 415 ครูนันทิดา  

3 ครศูิริลักษณ ์ 

  
8 ม.ค. 61 11.50–12.40 น. ง22101 ม.2/2 513 ครูประชาธิป  

4 ครนูฤมล  มุสิเกตุ 
 

12 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง21102 ม.1/3 173 ครูวันทนา  

5 ครนูันทิดา   
 

8 ม.ค. 61 08.30-09.20 น. ง20202 ม.2/7 คอม1 ครูปราณี  

6 ครอู านาจ   12 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง20204 ม.3/8 คอม3 ครูเนาวรัตน์  

7 ครเูนาวรัตน์   10 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง20204 ม.3/7 คอม3 ครูอ านาจ  

8 ครมูนัสภรณ ์  15 ม.ค.61 10.10-11.00 น. ง30213 ม.5/1 คอม2 ครูวันทนา  

9 ครปูระชาธิป   11 ม.ค.61 13.30-14.20 น. ง22102 ม.2/10 511 ครูศิริลักษณ์  

 

11 ครพูรทิพย์   8 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง20204 ม.3/2 คอม3 ครูเนาวรัตน์  

12 ครสูุจิตร  
 

8 ม.ค.61 12.40-13.30 น. ง30290 ม.6/5 411 ครูนฤมล  
มุสิเกตุ 

 

13 ครอูนันต์   
 

15 ม.ค.61 14.20-15.10 น. ง30213 ม.5/2 คอม2 ครูมนัสภรณ์  

14 ครพัูสตราภรณ์ 
 

18 ม.ค.61 14.20-15.10 น. ง30206 ม.4/8 คอม1 ครูเนาวรัตน์  

10 ครกูาญจนา   20 ธ.ค.60 09.20-10.10 น. ง20231 ม.3 412 ครูนฤมล  
มุสิเกตุ 



ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 
15 
 

ครสูัญชัย   
 

9 ม.ค.61 10.10-11.00 น. ง30210 ม.6/5 คอม2 ครูอนันต์  

16 ครวูิไลพร  29 ม.ค.61 09.20-10.10 น. ง20231 ม.3 412 ครูกาญจนา  

17 ครสูมพร 
 

11 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง20201 ม.1/4 คอม2 ครูวันทนา  

18 ครจูีรพร  
 

15 ม.ค.61 15.10-16.00 น. ง32102 ม.5/9 411 ครูนฤมล  
มุสิเกตุ 

 

19 ครนูฤมล 
เจริญนาวี 

10 ม.ค.61 11.50-12.40 น. ง23102 ม.3/2 511 ครูศิริลักษณ์  

20 ครวูรางคณา   11 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง20204 ม.3/1 คอม3 ครูเนาวรัตน์  

21 นายณรงค์ 
 

10 ม.ค. 61 12.40–13.30 น. ง20201 ม.1/10 คอม2 ครูวันทนา  

22 ครวูรวัฒน์  15 ม.ค.61 11.00-11.50 น. ง30213 ม.5/1 คอม2 ครูมนัสภรณ์  

23 ครอัูจฉราภรณ์   12 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง21102 ม.1/3 173 ครูนฤมล  

24 ครวูิรัตน์   12 ม.ค.61 08.30-09.20 น. ง30213 ม.5/4 คอม2 ครูมนัสภรณ์  

 
*หมายเหตุ เวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



                      
 

 
                                          ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ 

      ประจ าภาคเรียนที่  2/2560 
     กลุ่มสาระการเรียนรู้..........กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน..(แนะแนว).......... 

 
ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน ผู้นิเทศ หมายเหตุ 

(ชื่อเรื่อง) 
1 ครูสิริยา 26/01/61 09.20 - 10.10 ก23901 ม.3/7 347 ครูเสกข์ ความถนัด

ทางการเรียน 
2 ครูมิติ 23/01/61 09.20 - 10.10 ก22901 ม.2/7 242 ครูชุติมา โรงเรียนของฉัน 
3 ครูเสกข์ 24/01/61 01.00 – 11.50 ก32901 ม.5/9 171 ครูสิริยา ค่านิยมในอาชีพ 
4 ครูชุติมา 26/01/61 11.00 – 11.50 ก31901 ม.4/2 234 ครูมิติ การสื่อสาร 

 


