
 
ตารางนิเทศภายในกลุมสาระ 

วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ชั้น/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 นางสาวปณยา  แพรเจริญวัฒนา 19 ส.ค. 63 09.20 - 10.10 น. คณิตศาสตร3 ม.2/7 242 นางสาวศากุน  เทียนทอง  

2 นางสาวนัดธิดา  นวลศรี 14 ส.ค. 63 11.50 - 12.40 น. คณิตศาสตร5 ม.3/7 347 นายธีระพงศ  บัวทุม  

3 นางสาวอำไพ  พาโคกทม 19 ส.ค. 63 10.10 - 11.00 น. คณิตศาสตร1 ม.1/2 172 นางสาวปราณี  พรมต๊ิบ  

4 นางสาววิภาดา  คลายนิ่ม 13 ส.ค. 63 09.20 - 10.10 น. คณิตศาสตร1 ม.4/11 151 นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล  

5 นางสาวอารีรัตน  แคลวคลอง 17 ส.ค. 63 12.40 - 13.30 น. คณิตศาสตร3 ม.5/4 441 นายอภิวิชญ  สิริสุกลัยกลุ  

6 นางสาวศากุน  เทียนทอง 19 ส.ค. 63 09.20 - 10.10 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม5 ม.6/4 241 นางสาวปณยา  แพรเจริญวัฒนา  

7 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสด์ิ 19 ส.ค. 63 12.40 - 13.30 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม3 ม.5/1 223 นางสาวนาถพร  มูลจันทร  

8 นายเจนภพ  มณีพงษ 26 ส.ค. 63 12.40 - 13.30 น. คณิตศาสตร3 ม.2/3 232 นางสาวรัตนานุสรณ  ครองศักด์ิ  

9 นางสาวนาถพร  มูลจันทร 25 ส.ค. 63 13.30 - 14.20 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม3 ม.5/5 223 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสด์ิ  

10 นายไพฑูรย  โพธิ์พยัคฆ 25 ส.ค. 63 12.40 – 13.30 น. คณิตศาสตร3 ม.5/3 233 นายนิวัฒนชัย  เดชประเสริฐ  

11 นางสาวปราณี  พรมต๊ิบ 18 ส.ค. 63 08.30 - 09.20 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 ม.1/9 164 นางสาวอำไพ  พาโคกทม  

12 นางสาวรัตนานุสรณ  ครองศักด์ิ 14 ส.ค. 63 11.50 - 12.40 น. คณิตศาสตร3 ม.2/9 244 นายเจนภพ  มณีพงษ  

13 นายอภิวิชญ  สิริสุกลัยกลุ 18 ส.ค. 63 13.30 - 14.20 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม3 ม.5/4 441 นางสาวอารีรัตน  แคลวคลอง  

14 นางสาวลักษนิช  หิรัญตระกูล 18 ส.ค. 63 14.20 - 15.10 น. คณิตศาสตร5 ม.3/3 343 นางสาวเจนจิรา  สรสวัสด์ิ  

15 นายนิวัฒนชัย  เดชประเสริฐ 10 ส.ค. 63 11.50 - 12.40 น. คณิตศาสตรเพ่ิมเติม1 ม.1/3 173 นายไพฑูรย  โพธิ์พยัคฆ  

16 นางสาวศิราณี  ฤทธิโรจน 17 ส.ค. 63 11.50 - 12.40 น. คณิตศาสตร1 ม.1/7 162 นางสาววิภาดา  คลายนิ่ม  

17 นายธีระพงศ  บัวทุม 11 ส.ค. 63 09.20 - 10.10 น. คณิตศาสตร5 ม.3/6 346 นางสาวศากุน  เทียนทอง  

18 นายสายชล  แกวพุฒตาล 19 ส.ค. 63 10.10 - 11.00 น. คณิตศาสตร1 ม.4/1 414 นางสาววิภาดา  คลายนิ่ม  

 



 

 

 ตารางนิเทศภายในกลุมสาระ ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน หองเรี

ยน 

ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 นายเรวัตต นกสวาง 18 ส.ค.63 8.30-10.10 ฟสิกส 6 ม.6/2 444 นางสาววันทนา กิติทรัพยกาญจนา  

2 
นางมาลิน จันทรแสง 

18 ส.ค.63 14.20-15.10 วิทยาศาสตรโลก

และอวกาศ 

ม.4/1 131 นางจิดาภา สุริยันต  

3 นางสาววันทนา กิติทรัพยกาญจนา 21 ส.ค.63 12.40-13.30 ฟสิกส 1 ม.4/1 433 นายเรวัตต นกสวาง  

4 นางสาวอุบล บุญช ู 17 ส.ค.63 12.40-13.30 ชีววิทยา 6 ม.6/3 424 นายคมสันต จันสอน  

5 นางกัลยา มวงม่ัน 18 ส.ค.63 10.10-11.00 วิทยาศาสตร 3 ม.2/9 435 นางจิดาภา สุริยันต  

6 นางสาวกิฒยาภรณ  กองโฮม 17 ส.ค.63 09.20-10.10 ฟสิกส 3 ม.5/1 433 นายเรวัตต นกสวาง  

7 นายรุงโรจน  สมนิล 21 ส.ค.63 12.40-13.30 เคมี 3 ม.5/3 421 นางสาวอรุณลักษณ ม่ันสวาทะไพบูลย  

8 นางจิดาภา สุริยันต 19 ส.ค.63 14.20-15.10 วิทยาศาสตร 1 ม.1/1 432 นางสาวมินทรตรา วิชาสวัสดิ ์  

9 นายคมสัณห จันสอน 26 ส.ค.63 8.30-9.20 ชีววิทยา 3  ม.5/2 435 นางสาวอุบล บุญช ู  

10 นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนดำ 19 ส.ค.63 11.50-12.40 วิทยาศาสตร 1 ม.1/10 424 นางสาวอุบล บุญช ู  

11 นางสาวมินทรตรา  วิชาสวัสดิ ์ 14 ส.ค.63 11.50 -12.40 วิทยาศาสตร 5 ม.3/8 432 นางจิดาภา สุริยันต  

12 นางสาวชุติภรณ ทัศนกิจ 14 ส.ค.63 11.50-12.40 วิทยาศาสตร 5 ม.3/5 425 นางสาวอุบล บุญช ู  

13 นางสาวอรุณลักษณ   ม่ันสวาทะไพบูลย 18 ส.ค.63 14.20-15.10 เคมี 1 ม.4/2 422 นายรุงโรจน สมนิล  

14 นางสาวพรนภา สิงหบุตร 19 ส.ค.63 14.20-15.10 กายภาพ 2 ม.5/7 445 กิฒยาภรณ กองโฮม  

15 นายนพวิชญ วงศสม 17 ส.ค.63 09.20-10.10 เคมี 5 ม.6/2 445 นายรุงโรจน สมนิล  



 

 

 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน หองเรี

ยน 

ผูนิเทศ หมายเหตุ 

16 นางสาวสาริณี ศรีบุระ 17 ส.ค.63 11.50-12.40 วิทยาศาสตร 3 ม.2/4 422 นางกัลยา มวงม่ัน  

17 นางสาวกันตกนิษฐ โพธิจักร 25 ส.ค.63 12.40-14.20 ชีววิทยา 1 ม.4/1 425 นางสาวอุบล บญุช ู  



 

 

 

 

 

 

ตารางการนิเทศภายในกลุมสาระ 

ประจำภาคเรียนที่ 1/2563  

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาตางประเทศ 

 

ลำดับ

ท่ี 
ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา รหัสวิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1  น.ส.อรทัย  จันทรังษี 17 ส.ค. 63 12.40-13.30 อ33203 ม.6/4 334  น.ส.วิชุตา  อินไผ  

2  นายนวเรศ  เสนคุม 17 ส.ค. 63 15.10-16.00 อ31101 ม.4/1 224  น.ส.วิชุดา  บุญเทียม  

3  น.ส.ศุภร  แซลู 18 ส.ค. 63 10.10-11.00 อ32203 ม.5/4 345  น.ส.ชเนตตี เมืองมูล  

4  น.ส.วิชุตา  อินไผ 17 ส.ค. 63 15.10-16.00 อ33205 ม.6/9 143  น.ส.อรทัย  จันทรังษี  

5  น.ส.ประภากร กรรเจยีกพงษ 17 ส.ค. 63 10.10-11.00 อ33101 ม.6/8 163  น.ส.จัตตารีย  เดชเจริญ  

6  น.ส.จัตตารีย  เดชเจริญ 18 ส.ค. 63 12.40-13.30 อ31205 ม.4/5 242  น.ส.ประภากร กรรเจยีกพงษ  

7  น.ส.เพียงยิหวา  เผาโพนทอง 18 ส.ค. 63 12.40-13.30 อ23101 ม.3/6 346  นายณภัทร  คชรัตน  

8  น.ส.วชิชุดา  สมจิตร 18 ส.ค. 63 13.30-14.20 อ22101 ม.2/9 244  น.ส.วิชุดา  บุญเทียม  

9  น.ส.วิชุดา  บุญเทียม 17 ส.ค. 63 08.30-09.20 อ32101 ม.5/7 345  น.ส.วิชชุดา  สมจิตร  

10  น.ส.ธัญญาลักษณ  มีวงษ 19 ส.ค. 63 09.20-10.10 อ33101 ม.6/5 443  น.ส.สภุาลัย สายคำภา  

11  น.ส.สภุาลัย สายคำภา 18 ส.ค. 63 10.10-11.00 อ31203 ม.4/7 143  น.ส.ธัญญาลักษณ  มีวงษ  

12  น.ส.ชเนตตี  เมืองมูล 21 ส.ค. 63 08.30-09.20 อ32101 ม.5/5 333  น.ส.ศุภร  แซลู  

13  นายณภัทร  คชรัตน 18 ส.ค. 63 11.00-11.50 อ31101 ม.4/7 442  น.ส.เพียงยิหวา  เผาโพนทอง   

14  น.ส.ปารว ี วงศปดแกว 17 ส.ค. 63 08.30-09.20 ฝ31201 ม.4/6 156  น.ส.แรกรัก  บุญอยู   

15  น.ส.แรกรัก  บุญอยู 19 ส.ค. 63 15.10-16.00 ฝ31205 ม.4/6 156  น.ส.ปารว ี วงศปดแกว  

16  น.ส.ตวงศรณ  องอาจ 17 ส.ค. 63 09.20-10.10 ญ33201 ม.6/9 166  น.ส.จัตตารีย  เดชเจริญ  

17 น.ส.สวิลี  บุญวัฒน 26 ส.ค. 63 08.30-09.20 จ31201 ม.4/7 176  น.ส.ภาพิมล  ฐานะ  

18 น.ส.ธัญมน  ปยะพงศสิร ิ 24 ส.ค. 63 13.30-14.20 จ20205 ม.3/10 155  น.ส.สวิลี  บุญวัฒน  

19 น.ส.ภาพิมล  ฐานะ 19 ส.ค. 63 14.20-15.10 จ32201 ม.5/8 431  น.ส.ธัญมน  ปยะพงศสิร ิ  

 

 



                      

                                                                                ตารางการนิเทศภายใน 

กลุมสาระภาษาไทยประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

                                                                 

 

 

 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 นางอุไรรัตน         วงศนวชาต 14 ส.ค.63 08.30 - 09.20   น. ท33101 ม.6/4 332 นางสาวลักขณา  ออนฤทธิ ์  

2 นางสาวลักขณา  ออนฤทธิ ์ 19 ส.ค.63 09.20 - 10.10   น. ท33101 ม.6/1 332 นางอุไรรัตน      วงศนวชาต  

3 นางจฑุารัตน       ภัทรกรธนกิจ 26 ส.ค.63 10.10 - 11.00   น.         I30201 ม.5/5 131 นางนุชรี           นวลนิ่ม  

4 นางสาวรัชวรรณ  พรมล ี 18 ส.ค.63 08.30  - 09.20  น. ท23101 ม.3/7 347 นางสาวกนกนาถ แซตั้น  

5 นางอริสา           ถนอมเล็ก 10 ส.ค.63 09.20 - 10.10   น. ท21101 ม.1/6 161 นางอุไรรัตน     วงศนวชาต  

6 นายเลอพงศ       จนัสีนาก 21 ส.ค.63 13.30 - 14.20   น. ท32101 ม.5/2 231 นางสาวลักขณา ออนฤทธิ ์  

7 นางสาวธารทิพย  เขินคำ 18 ส.ค.63 10.10 - 11.00   น. ท21101 ม.1/9 164 นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  

8 นายปณีต          จิตตนุกุลศิริ 19 ส.ค.63 11.00  - 11.50  น. ท31101 ม.4/5 224 นางสาวรัชวรรณ    พรมล ี  

9 นางสาวอนสุรา   เย็นวฒันา 11 ส.ค.63 09.20 - 10.10   น. ท22101 ม.2/9 244 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง  

10 นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพ็ง 14 ส.ค.63 12.40 - 13.30   น. ท31101 ม.4/6 241 นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา  

11 นางสาวกนกนาถ แซตั้น 13 ส.ค.63 08.30 -  09.20  น.                 ท23101 ม.3/8 348 นางสาวรัชวรรณ    พรมล ี  

12 นางสาวสุธิดา     ไชยโย 18 ส.ค.63 09.20 - 10.10   น. ท21101 ม.1/4 174 นางอุไรรัตน      วงศนวชาต  

13 นายจิรกฤต       ยศประสิทธิ ์ 11 ส.ค.63 14.20 -  15.10  น. ท22101 ม.2/8 243 นางอุไรรัตน      วงศนวชาต  

14 นางสาวเบญจมาภรณ บุญนาค 18 ส.ค.63 13.30 - 14.20   น. ท22101 ม.2/7 242 นางอุไรรัตน      วงศนวชาต  

15 นางนุชรี           นวลนิ่ม 19 ส.ค.63 15.10  - 16.00  น. I20201 ม.2/8 249 นางอุไรรัตน      วงศนวชาต  



                      

 

ตารางการนิเทศแบบกัลยาณมิตรภายในกลุมสาระ 

         ประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

                 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ลำดับ

ท่ี 

ผูรับการ

นิเทศ 

วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน/

หอง 

หองเรียน ผูนิเทศ หมาย

เหตุ 

1 ครมูาโนชญ 13 ส.ค.63 14.20 - 15.10 อาณาจักรโบราณในประเทศไทย ม.6/3 337 ครูนิตติยา  

2 ครูจันทมาศ 14 ส.ค.63 08.30 - 09.20 ส 32101 สังคมศึกษา 3 ม.5/1 337 ครูมาโนชญ  

3 ครเูกตุ 21 ส.ค.63 09.20 -10.10 ส31101 ประวัติศาสตร 1 ม.6/10 337 ครูอัครวัฒน  

4 ครทูองฉัตร 18 ส.ค. 63 11.00 - 11.50 ส31101 สังคมศึกษา 1 ม.4/11 151 ครูขวัญจิตร  

5 ครูขันทอง 11 ส.ค.63 08.30 - 09.20 ส21101 สังคมศึกษา ม.1/5 175 ครูณัฐธิดา  

6 ครูอัครวัฒน 18 ส.ค.63 11.50 -12.40 ส22101 สังคมศึกษา 3 ม.2/5 234 ครูลลิตา  

7 ครูลลิตา 17 ส.ค.63 10.10-11.00 ส22102 ประวัติศาสตรไทย  ม.2/3 232 ครูนิตติยา  

8 ครูภทัรพงศ 24 ส.ค.63 12.40-13.30 ส21101 สังคมศึกษา 1 ม.1/11 153 ครสูุรพล  

9 ครูปาวรีย 13 ส.ค.63 16.00-17.30 การปองกันการทุจริต ม.4/11 145 ครูฟารีดะ  

10 ครูขวัญจิตร 18 ส.ค.63 09.20-10.10 ส31101 สังคมศึกษา 1 ม.4/3 234 ครูทองฉัตร  

11 ครูนิตติยา 20 ส.ค.63 10.10-11.00 ส23101 สังคมศึกษา 5 ม.3/7 347 ครูลลิตา  

12 ครูอาภาภรณ 14 ส.ค.63 12.40-13.30 เหตุการณสำคัญกรุงรัตนโกสินทร ม.5/10 337 ครูลลิตา  

13 ครูสุรพล 28 ส.ค.63 10.10-11.00 ส21101 สังคมศึกษา 1 ม.1/3 173 ครูภทัรพงศ  

14 ครอูติโรจน 28 ส.ค.63 15.10-16.00 ส32101 สังคมศึกษา 3 ม.5/11 141 ครูนิตติยา  

15 ครูสิริรัตน 19 ส.ค. 63 09.20-10.10 ส22101 สังคมศึกษา 3 ม.2/9 244 ครูอัครวัฒน  

16 ครูฟารีดะ 20 ส.ค.63 08.30-09.20 ส23102 ประวัติศาสตร5 ม.3/9 333 ครูทองฉัตร  

17 ครูชมพูนุช 10 ส.ค.63 16.00-16.50 ส30231 ความเปนไทย ม.5/9 337 ครูขวัญจิตร  

18 ครูชมชนก 6 ส.ค. 63 11.50-12.40 ส23102 ประวัติศาสตร 5 ม.3/5 345 ครูสิริรัตน  

19 ครูณัฐธิดา 11 ส.ค.63 11.50-12.40 การปองกันการทุจริต ม.1/1 171 ครูขันทอง  

 

 



 

ตารางนิเทศภายในกลุมสาระ 

ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ชั้น หองเรียน ผูนิเทศ หมาย

เหตุ 

1 ครูสภุาพร งาเฉลา 19 ส.ค. 63 8.30-9.20 พ32101 ม.5/9 522 ครูภูมินทร  เกิดศร ี  

2 ครูภูมินทร  เกิดศร ี 18 ส.ค. 63 8.30-9.20 พ23101 ม.3/1 341 ครูสภุาพร งาเฉลา  

3 ครูณัฐฑชาพร โอทอง 17 ส.ค. 63 13.30-14.20 พ31101 ม.4/3 234 ครูสุวิทวัส  หริัญสินสุนทร  

4 ครูสุวิทวัส  หริัญสินสุนทร 17 ส.ค. 63 12.40-13.30 พ30235 ม.6/1 522 ครูณัฐฑชาพร โอทอง  

5 ครูธนวิทย  วิกระยิน 17 ส.ค. 63 10.10-11.00 พ30211 ม.5/10 101 ครูพัศพงศ  จิรพัฒนพงศ  

6 ครูจาตรุนต  มหากนก 17 ส.ค. 63 11.00-11.50 พ31103 ม.4/6 ส.บาส ครูวรกุล  นนทรักส  

7 ครูวรกุล  นนทรักส 21 ส.ค. 63 11.50-12.40 พ22103 ม.2/1 112 ครูจาตรุนต  มหากนก  

8 ครูอรจิรา ขันอาษา  17 ส.ค. 63 11.50-12.40 พ21103 ม.1/11 111 ครูแคทรียา อินทรใจ  

9 ครูพัศพงศ  จิรพัฒนพงศ 18 ส.ค. 63 8.30-9.20 พ23103 ม.3/6 102 ครูธนวิทย  วิกระยิน  

10 ครูแคทรียา อินทรใจ 17 ส.ค. 63 11.00-11.50 พ30201 ม.6/4 513 ครูอรจิรา ขันอาษา  

 

 



                      

 

 

ตารางการนิเทศภายในกลุมสาระ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 ครูทรงพรต 11/08/63 11.00 – 11.50 ศ31101 ม. 4/2 521 ครูปรมินทร  

2 ครูปรมินทร 11/08/63 10.10 – 11.00 ศ21101 ม. 1/7 122 ครูทรงพรต  

3 ครสูมชาย 14/08/63 09.20 – 10.10 ศ21102 ม.1/3 532  ครปูยพฤฒิ  

4 ครปูยพฤฒิ 14/08/63 10.10 – 11.00 ศ32102 ม.5/10 532 ครสูมชาย  

5 ครูยุวดี 24/08/63 13.30 – 14.20 ศ23103 ม.3/1 531 ครสูุภวัชร  

6 ครสูุภวัชร 24/08/63 10.10 – 11.00 ศ21103 ม.1/3 531 ครูยุวดี  

7 ครูอมรรัตน 14/08/63 11.00 – 11.50 ศ31102  ม.4/7 121 ครูณัฏฐณิชา  

8 ครูพัชรินทร 13/08/63 13.30 – 14.20 ศ32101 ม. 5/1 522 ครูอมรรัตน  

9 ครูณัฏฐณิชา 13/08/63 08.30 – 09.20 ศ23104 ม. 3/9 121 ครูพัชรินทร  



                      

 

                                                                        ตารางการนิเทศภายในกลุมสาระ 

ประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

ลำดับ

ท่ี 

ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา รหัสวิชา วิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 น.ส.ศิรลิักษณ เพ็งถมยา 26/8/63 15.10 –16.00 ง22104 งานอาชีพ 3 2/3 513  นายประชาธิป  ใจกลา  

2 นายประชาธิป  ใจกลา 24/8/63 13.30 –14.20 ง20266 งานชางพ้ืนฐาน 2/1-10 511 น.ส.นฤมล  เจริญนาวี  

3 น.ส.สุจติรา  อยูเย็น 26/8/63 08.30-9.20 ง32102 การงานอาชีพ 5/5 511  น.ส.ศิรลิักษณ เพ็งถมยา  

4 น.ส.จีรพร  วงษขันธ 28/8/63 10.10 – 11.00 ง21104 การงานอาชีพ 1 1/7 162  น.ส.สุจติรา  อยูเย็น  

5 น.ส.กาญจนา  กรีธาธร 19/8/63 12.40 –14.20 ง20231 การประกอบอาหารและบริการ 3/1-10 412  น.ส.ศิรลิักษณ เพ็งถมยา  

6 น.ส.วิไลพร  สังขแกว 28/8/63 12.40 –14.20 ง20229 อาหารจานเดียว 1/1-10 415  น.ส.ศริิลักษณ เพ็งถมยา  

7 น.ส.นฤมล  เจริญนาวี 18/8/63 13.30 –14.20 ง30245 เกษตรเพ่ืออาชีพ 6/10 513  น.ส.ศิรลิักษณ เพ็งถมยา  

8 นายศุภกฤษณ  จันทรเทาว 28/8/63 09.20 –10.10 ง23104 การงานอาชีพ 3  3/7 511  นายประชาธิป  ใจกลา  

 

 



                     

                                                                                      ตารางการนิเทศภายในกลุมสาระ 

 ประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร) 

      

         *หมายเหตุ เวลาอาจเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

ลำดับ

ท่ี 

ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 นายอาํนาจ  สิงหท์อง 17 ส.ค. 63 8.30-10.10 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.3/6 321 น.ส.เนาวรัตน  อินทวงษ  

2 นางวนัทนา  แดงประเสรฐิกลุ 18 ส.ค. 63 13.30-14.20 วิทยาการคำนวณ ม.1/5 Com2 นายสมพร  ชัยวงษ  

3 น.ส.เนาวรตัน ์ อินทวงษ ์ 11 ส.ค. 63 8.30-9.20 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.3/5 322 น.ส.วรางคณา  ชาวนาน  

4 นายอนันต  สุโพธิ ์ 25 ส.ค. 63 10.10-11.00 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ ม.6/7 Com2 น.ส.พรทิพย  กองจินดา  

5 นายสมพร  ชัยวงษ 18 ส.ค. 63 11.50-12.40 วิทยาการคำนวณ ม.1/10 Com2 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล  

6 นายสัญชัย  วัชรพรรณ 17 ส.ค. 63 10.10-11.50 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.4/1 144 นายอำนาจ  สิงหทอง  

7 น.ส.วรางคณา  ชาวนาน 11 ส.ค. 63  11.50-12.40 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.3/2 322 น.ส.เนาวรัตน  อินทวงษ  

8 น.ส.พัสตราภรณ แยมกาญจนวัฒน 14 ส.ค. 63 10.10-11.00 การออกแบบและเทคโนโลย ี ม.4/10 144 นายสัญชัย  วัชรพรรณ  

9 น.ส.พรทิพย  กองจินดา 21 ส.ค. 63 11.50-12.40 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ ม.6/5 Com3 นายอนันต  สุโพธิ ์  



                      

                                                                                ตารางการนิเทศภายใน 

กลุมงานแนะแนวประจำภาคเรียนท่ี  1 / 2563 

                                                                 

 

 

 

ลำดับท่ี ผูรับการนิเทศ วัน เดือน ป เวลา วิชา ช้ัน/หอง หองเรียน ผูนิเทศ หมายเหตุ 

1 นายมิติ  โอชสานนท 19 ส.ค.63 08.30 - 09.20   น. ก21901 ม.1/8 163 นายภูริน  จงรัตน  

2 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ 19 ส.ค.63 10.10 - 11.00   น.         ก23901 ม.3/5 345 นางสาวภทัธพร  โคสาส ุ  

3 นายภูริน  จงรัตน 19 ส.ค.63 11.00 - 11.50น. ก33901 ม.6/1 123 นายมติิ  โอชสานนท ์  

4 นางสาวภัทธพร  โคสาส ุ 19 ส.ค.63 13.30  - 14.20  น. ก31901 ม.4/3 123 นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ  
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