
 

 

ค ำสั่งโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์ จังหวัดกำญจนบุรี 
ที่ 101/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน  ประจ ำภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

.......................................................................................................... ................................. 

 การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ก าหนด                        
ให้สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการมอบอ านาจให้ผู้บริหารสถานศึกษา มีอ านาจในการบังคับบัญชาข้ าราชการและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติงานนิเทศการเรียนการสอน ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ จึงมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1.1 นายณรินทร์  ช านาญดู  ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายวุฒิชัย  หอวรรธกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 1.4 นายพรศักดิ์  เรอืงพยุงศักดิ์  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมกการ 
 1.5 นายสุวิจักขณ์  สาระศาลิน  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล  กรรมการ 
 1.6 นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวฒัน์  ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการเลขานุการ 
มีหน้ำที่  รว่มประชุมวางแผนการนิเทศภายใน  ประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ   
ใหก้ารสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินโครงการ และก ากับติดตามประเมินผลการจัดการนเิทศภายในโรงเรียน    
2. คณะผู้นิเทศ ประกอบด้วย 
 2.1 นางมนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์   ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวสุทธิรัตน์  ธีระวิวฒัน์    รองประธานกรรมการ 
 2.3 คณะกรรมการประจ ากลุ่มสาระ 
 2.4 กลุ่มสำระภำษไทย 
  1. นายฐาปกรณ์  กระแจะจันทร์   2.  นางร าเพย  อนันต์ชัยลิขิต  
  3. นางเพ็ญจันทร์  ไชยค าวัง   4. นางสาวศิรินภา  เกตุพันธ์  
  5. นางพยุง  ใบแย้ม    6. นางสุวนี  บุญน้อม 
  7. นางสาวจีระนันท์  จับใจ   8. นางสุนีย์  บุญราช 
  9. นางสาวพิมพ์พิชชา  บุญสืบสันติ  
 2.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  1. น.ส.กนกวรรณ  ดีประเสริฐ   2. น.ส.สุทธิรัตน์ ธีระวิวัฒน ์
  3. นายบุญประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ์  4. นายเสรินทร์  แสวงทรัพย์ 
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  5. นายสมนึก  มีน้อย    6. น.ส.มนสชิา  ต่างประเสริฐ 
  7. นายวสันต์  สมุทรสาคร   8. นายพรชัย  ทวีคูณ 
  9. นายสามารถ  หงษ์ทอง    10. น.ส. น้ าทิพย์  หนูนันท์ 
  11. นางสุภาวดี  สืบเนียม    12. นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ์ 
  13. นายสันติ  สีมา    14. นายกิจติพงษ ์ หอมเย็น 
  15. นางปาณิสรา  ลัดดากุล   16. น.ส. นรรฐชพร  เจริญจาด 
  17. นายโกวิทย์  มีเย็น    18. น.ส.นิรมล  กิตติมานิตกุล 
 2.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
  1. น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์   2. น.ส.ชุติมา  รักอาชา 
  3. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์   4. นางอรพินท์  ล าดวล 
  5. นายชัยวิรัตน ์ ลิ้มเรืองอนันต์   6. นาง วิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 
 2.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  1. ว่าที่ ร.ต.เกษม   วรรณะ   2. นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม 
  3. นายสมเจต  บุญมี    4. นายประวิทย์  ไทยพุทรา 
  5. นายสันต์  พรหมผลิน    6. นายชนินทร์เดช  กุลสุวรรณ ์
  7. นายศิริชัย  ตรีตรานนท์   8. นายไพศิษฐ์  ทองบรรเทิง 
  9. นายสันทัด  นิลรอด    10. นายทศพร  กานติมาอัศจรรย์ 
 2.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร   2. นางกัลยาณี  จารุจินดา 
  3.  นางสาวพุทธวรรณ  มงคล   4. นางณปภัช  สนธิสว่าง 
  5. นายบรรเทิง  เหมือนชู    6. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
  7. นางศิรินารถ  เหลืองสด 
 2.9 งำนโครงกำรพิเศษ English Program 
  1. นางสาวบุพกานต์  ศรีโมรา   2. นางสาวยลดา  กิวงพรม 
  3. นางสาววิรัญดา  รัตนวิเชียร   4. นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 
  5. นางสาวลาวัณย์  เนตรสว่าง   6. นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง 
  7. Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN  8. Mr. JEROLAND DOMINGUEZ CELINO 
  9. Ms. ANGELY G. ESPANO   10. Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 
  11. Ms. ONNALYN SAPALLEDA VENDIOLA 12. Ms. GENEVA M. DIVINAGRACIA 
 2.10 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
  1. นางระพีพรรณ  เจริญทัศนศิริ   2. นางพรทิพย์  ศุภวงศ ์
  3. นางกันยากร  เหลืองสุดใจชื้น   4. นายอดิศร สุริยค าวงษ์ 
  5. นายอรรถพงษ์  ศรีท้าว    6. นางไพเราะ  มาตะราช 
  7. นางสาวสมาพร  หัสชัย    8. นางสาวโกศล  แปน้เขียว 
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  9. นางเพียงพิศ  ขีเจริญสุข   10. นางอัชปาณี  ชนะผล 
  11. นายพีรพัฒน์  มนัสกุล   12. นางสาวพรทิพย์  เพ็งกลัด 
  13. นางภาวดี  จิตตามัย    14. นางสุชาดา  วัฒนโยธิน 
  15. นางสาวสมทรัพย์  อติชาติบุตร   
 2.11 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
  1. ครูศริิพร  คล่องจิตต์    2. ครูศุภรดา  ชุติพงศ์ชยุต 
  3. ครูสามชม  หอมจันทร์    4. ครูยุพิน  กระต่ายทอง 
  5. ครูจันทนา  เล้าอารีย์    6. ครูอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ ์
  7. ครูสุทัศน์  บุญวัย    8. ครูยุพิน  กระต่ายทอง 
  9. ครูทวีศักดิ์  ทองดอนน้อย   10. ครูณัฐกานต์  เฉลิมกุล 
  11. ครูวันดี  เพชรสหาย    12. ครูณัฏฐนิช  วางท ี
  13. ครูประดับพร  คูณทวีพาณิชย์    
 2.12 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี   
  1. นางศรีไว  มหาพรหม    2. นายปกรณ์กฤษ  หวังกุ่ม 
  3. นางปราณี  บุญทวีบรรจง   4. นางงามนิตย์  แก้วด้วง 
  5. นางนวรัตน์  ล าพุทธา    6. นางสาวพิณกาญจน์  อรรถอนันต์ 
  7. นางสุรภา  เดชพงษ์    8. นางอัญชัน  เดชมา 
  9. นายส.สยมภู  จุ้ยทอง    10. นางสาวฉันทนา  สมบัติ 
  11. นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน   12. ปริญญา  เหลืองแดง 
  13. นายพิรุณ  ประภาจิตต์สุนทร   14. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก 
  15. นายสุปราณี  อุทยานวรรธนะ   16. นายอลงกรณ์  สาเล็ก 
  17. นางสาวศศินันท์  หนองกุ่ม   18. นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ 
  19. นางสาวนฤมล  จับจิตต์   20. นางสาวชนกชนม์  มีน้อย 
  21. นางศรีรัตน์  ศิริโฉม    22. นางสาวนิสากร  ล้อถาวร 
  23. นางสาวมลฤดี  โสภาพันธ์    
 2.13  กิจกรรมแนะแนว 
  1. นางสุนีย์  ศรีแก้ว    2. นางสาวเกษร  ศรีบูรณากาญจน์ 
  3. นางสาววารี  พรหมมา 
 2.14  นางสาวณัฐทินี  สุขวงษ์    กรรมการและเลขานุการ 
 2.15  นางสาวศุภัสรา  ด้วงปลี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่1. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการรวมทั้ง                     
วางแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. ด าเนินการนิเทศให้ค าแนะน า ให้การช่วยเหลือช่วยแก้ไขจุดบกพร่องและชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนา
ตนเอง 
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3. สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง 
4. ด าเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษา เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ และเพ่ือหาทาง

ยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 
5. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแต่ละฝ่าย ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดภารกิจมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้ชัดเจน และด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้กระบวนการนิเทศของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 

สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                       (ดร.ณรินทร์  ช านาญดู) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 



 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
นางสุวนี   บุญน้อม 

จ.7 
13.50 – 14.40 

ม.1/6 ท21101 731 นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางสุวนี   บุญน้อม 
พ.7 

13.50 – 14.40 
ม.1/3 ท21101 731 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

2 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 
จ.6 

12.50 – 13.40 
ม.6/7 ท33101 738 นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 
พฤ.3 

10.20 – 11.10 
ม.6/9 ท33101 738 น.ส.ศิรินภา   เกตุพันธ์ 

3 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 
จ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/16 ท32101 734 นางพยุง   ใบแย้ม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 
อ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/4 ท32101 734 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

4 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ศิรินภา   เกตุพันธ์ 
พ.8 

14.40 – 15.30 
ม.3/8 ท23101 735 นางสุวนี   บุญน้อม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ศิรินภา   เกตุพันธ์ 
ศ.7 

13.50 – 14.40 
ม.3/12 ท23101 735 นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 

5 ครัง้ที่ 1 
....../........../....... 

นางสุนีย์   บุญราช 
จ.8 

14.40 – 15.30 
ม.1/15 ท21101 ห้องสมุด นางสุวนี   บุญน้อม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางสุนีย์   บุญราช 
พฤ.1 

08.30 – 09.20 
ม.1/8 ท21101 121 น.ส.จีระนันท์   จับใจ 
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ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.อังศุวีร์   ชาญประเสริฐ 

อ.8 
14.40 – 15.30 

ม.4/11 ท31101 733 นางสุนีย์   บุญราช 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.อังศุวีร์   ชาญประเสริฐ 
พฤ.2 

09.20 – 10.10 
ม.4/9 ท31101 733 นางพยุง   ใบแย้ม 

7 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.จีระนันท์   จับใจ 
พฤ.6 

12.50–13.40 
ม.6/14 ท33101 733 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.จีระนันท์   จับใจ 
ศ.2 

09.20 – 10.10 
ม.6/2 ท33101 733 นางสุวนี   บุญน้อม 

8 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.พิมพ์พิชชา   บุญสืบสันติ 
จ.7 

13.50 – 14.40 
ม.3/13 ท23101 735 น.ส.จีระนันท์   จับใจ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.พิมพ์พิชชา   บุญสืบสันติ 
พฤ.7 

13.50 – 14.40 
ม.5/14 ท32101 738 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

9 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 
อ.7 

13.50 – 14.40 
ม.2/2 ท22101 737 นางสุนีย์   บุญราช 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 
พฤ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/3 ท22101 737 นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 

10 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.วลีภรณ์    พูลยิ่ง 
อ.1 

08.30–09.20 
ม.1/12 ท21101 ห้องสมุด น.ส.จีระนันท์   จับใจ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.วลีภรณ์  พูลยิ่ง 
ศ.7 

13.50 – 14.40 
ม.1/10 ท21101 742 นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 

 

 

 



7 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.อัญชลี   โชคสมกิจ 

จ.2 
09.20 – 10.10 

ม.3/7 ท23101 732 นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.อัญชลี   โชคสมกิจ 
อ.7 

13.50 – 14.40 
ม.3/9 ท23101 732 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

12 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายรุจิกร   ตุลาธาร 
จ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/11 ท32101 736 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายรุจิกร   ตุลาธาร 
อ.8 

14.40 – 15.30 
ม.5/7 ท32101 736 น.ส.จีระนันท์   จับใจ 

13 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.บุณยาพร   เคนไชยวงค์ 
อ.6 

12.50 – 13.40 
ม.2/9 ท22101 736 นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.บุณยาพร   เคนไชยวงค์ 
พ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/10 ท22101 736 นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

14 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ปรียานุช   ธะนะฉัน 
อ.7 

13.50 – 14.40 
ม.3/16 ท23101 731 นางร าเพย   อนันตชัยลิขิต 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ปรียานุช   ธะนะฉัน 
ศ.7 

13.50 – 14.40 
ม.1/14 ท21101 732 น.ส.พิมพ์พิชชา   บุญสืบสันติ 

15 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

ดร.พยุง   ใบแย้ม 
จ.8 

14.40 – 15.30 
ม.4/12 ท31101 กัมพูชา นายฐาปกรณ์   กระแจะจันทร์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

ดร.พยุง   ใบแย้ม 
พฤ.6 

12.50 – 13.40 
ม.4/6 ท31101 736 นางเพ็ญจันทร์   ไชยค าวัง 

 

 

 



8 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
16 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.ศุภลักษณ์   พ่ึงกริม 

พฤ.3 
10.20 – 11.10 

ม.2/14 ท22101 734 ดร.พยุง   ใบแย้ม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ศุภลักษณ์   พ่ึงกริม 
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/16 ท22101 733 น.ส.พิมพ์พิชชา   บุญสืบสันติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
นายสันติ สีมา 

จ.7 
13.50 – 14.40 

ม.5/2 ว32201 327 น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสันติ สีมา 
พ.6 

12.50 – 13.40 
ม.5/6 ว32201 331 นายสมนึก  มีน้อย 

2 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 
จ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/3 ว32201 328 นายสมนึก  มีน้อย 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 
อ.7 

13.50 – 14.40 
ม.5/5 ว32201 327 นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ์ 

3 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายพรชัย  ทวีคูณ 
จ.7 

13.50 – 14.40 
ม.6/2 ว33201 331 นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายพรชัย  ทวีคูณ 
ศ.6 

12.50 – 13.40 
ม.6/3 ว33201 331 น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 

4 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ชลธิชา  ศรีนวล 
อ.1 

08.30 – 09.20 
ม.4/6 ว31201 324 นายสมนึก  มีน้อย 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ชลธิชา  ศรีนวล 
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.4/10 ว31201 324 นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ์ 

5 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.จ าเนียร  นลิพวง 
พ.1 

08.30 – 09.20 
ม.6/8 ว33201 331 นายประดิษฐ์  โพธิ์พันธุ์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.จ าเนียร  นลิพวง 
พฤ.1 

08.30 – 09.20 
ม.6/6 ว33201 331 นายพรชัย ทวีคูณ 

 

 

 



10 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 

จ.6 
12.50 – 13.40 

ม.6/6 ว33221 326 นายบุญประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 
อ.6 

12.50 – 13.40 
ม.6/9 ว33221 326 นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 

7 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 
จ.6 

12.50–13.40 
ม.4/7 ว31221 321 นายสามารถ  หงษ์ทอง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 
ศ.6 

12.50–13.40 
ม.4/8 ว31221 321 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

8 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายบุญประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ 
พฤ.1 

08.30 – 09.20 
ม.5/7 ว32221 323 นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายบุญประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ 
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/3 ว32221 323 น.ส.สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน ์

9 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางสุภาวดี  สืบเนียม 
จ.8 

14.40 – 15.30 
ม.6/8 ว33221 336 น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางสุภาวดี  สืบเนียม 
พฤ.6 

12.50–13.40 
ม.6/3 ว33221 336 นายบุญประเมิต  ดุษฎีพฤฒิพันธ์ 

10 ครัง้ที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.พจนา  พลชัย 
อ.1 

08.30–09.20 
ม.5/6 ว32221 321 นางสุภาวดี  สืบเนียม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.พจนา  พลชัย 
ศ.1 

08.30–09.20 
ม.5/4 ว32221 326 น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 

 

 

 



11 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
นายสามารถ  หงษ์ทอง 

พ.6 
12.50–13.40 

ม.4/5 ว31221 323 นางสุภาวดี  สืบเนียม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสามารถ  หงษ์ทอง 
พฤ.3 

10.20 – 11.10 
ม.4/9 

ว31221 
323 น.ส.มนสิชา  ต่างประเสริฐ 

12 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายโกวิทย์  มีเย็น 
พ.3 

10.20 – 11.10 
ม.6/5 ว33241 324 นางปาณิสรา  ลัดดากุล 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายโกวิทย์  มีเย็น 
พฤ.7 

13.50 – 14.40 
ม.6/9 ว33241 324 น.ส.สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 

13 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.อรพรรณ  เทพทิตย์ 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.6/8 ว33241 336 นางปาณิสรา  ลัดดากุล 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.อรพรรณ  เทพทิตย์ 
อ.8 

14.40 – 15.30 
ม.6/3 ว33241 336 นายโกวิทย์  มีเย็น 

14 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.นลิน  บุณยปรรณานนท์ 
อ.4 

11.10 – 12.00 
ม.4/6 ว31241 337 นายโกวิทย์  มีเย็น 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.นลิน  บุณยปรรณานนท์ 
ศ.4 

11.10 – 12.00 
ม.4/4 ว31241 337 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

15 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายสิลารัฐ  อรุณธัญญา 
พ.7 

13.50 – 14.40 
ม.2/4 ว20210 722 นายพรชัย  ทวีคูณ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสิลารัฐ  อรุณธัญญา 
ศ.7 

13.50 – 14.40 
ม.5/6 ว32241 337 นายโกวิทย์  มีเย็น 

 

 

 



12 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
16 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.สุพรรณี  ธนวิริยพันธุ์ 

อ.8 
14.40 – 15.30 

ม.5/3 ว32241 321 น.ส.สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.สุพรรณี  ธนวิริยพันธุ์ 
พ.2 

09.20 – 10.10 
ม.5/4 ว32241 321 นายโกวิทย์  มีเย็น 

17 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ปาณิสรา  ลัดดากุล 
อ.7 

13.50 – 14.40 
ม.2/8 ว20210 722 น.ส.มนสิชา  ต่างประเสริฐ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ปาณิสรา  ลัดดากุล 
พ.1 

08.30 – 09.20 
ม.6/2 ว33241 326 น.ส.สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน์ 

18 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.อภิญญา  ใจชื้น 
พฤ.1 

08.30 – 09.20 
ม.3/1 ว23101 326 นายสามารถ  หงษ์ทอง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.อภิญญา  ใจชื้น 
ศ.2 

09.20 – 10.10 
ม.3/16 ว23101 338 น.ส.มนสิชา  ต่างประเสริฐ 

19 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.อุทัยวรรณ  ขุนแสน 
จ.8 

14.40 – 15.30 
ม.5/7 ว30285 325 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.อุทัยวรรณ  ขุนแสน 
อ.8 

14.40 – 15.30 
ม.1/8 ว21101 324 นางสุภาวดี  สืบเนียม 

20 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.วชิยารัตน์  ลิมทโรภาส 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.2/2 ว22101 334 นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.วชิยารัตน์  ลิมทโรภาส 
พฤ.4 

11.10 – 12.00 
ม.4/1 ว30141 334 น.ส.ปาณิสรา  ลัดดากุล 

 

 

 



13 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชัน้ รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
21 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.วภิาดา  พงษ์สระพัง 

อ.1 
08.30 – 09.20 

ม.2/11 ว22101 325 นายวสันต์  สมุทรสาคร 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.วภิาดา  พงษ์สระพัง 
ศ.6 

12.50 – 13.40 
ม.5/10 ว30101 325 น.ส.กรรณิการ์  สุขกรม 

22 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายสรชัย  จันทร์ที 
พ.6 

12.50 – 13.40 
ม.1/14 ว20201 725 น.ส.ปาณิสรา  ลัดดากุล 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสรชัย  จันทร์ที 
ศ.1 

08.30 – 09.20 
ม.1/8 ว20201 725 น.ส.กรรณิการ์  สุขกรม 

23 ครั้งที ่1 
....../........../....... 

นายอรรคพล  บรรเทาทุกข์ 
พ.8 

14.40 – 15.30 
ม.3/11 ว20214 724 นายวสันต์  สมุทรสาคร 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายอรรคพล  บรรเทาทุกข์ 
พฤ.7 

13.50 – 14.40 
ม.3/9 ว20214 725 นางจินตนา  ลิเลิ่ม 

24 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.นรินทร  นามเมือง 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.3/2 ว20214 327 นายพรชัย  ทวีคูณ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.นรินทร  นามเมือง 
พ.6 

12.50 – 13.40 
ม.4/6 ว30281 326 น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 

25 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.กรรณิการ์  สุขกรม 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.2/3 ว20210 722 นายสามารถ  หงษ์ทอง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.กรรณิการ์  สุขกรม 
พ.1 

08.30 – 09.20 
ม.2/4 ว22101 722 น.ส.มนสิชา  ต่างประเสริฐ 

 

 

 



14 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
26 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.ศุภัสรา  ดว้งปลี 

อ.1 
08.30 – 09.20 

ม.1/10 ว21101 723 นางสุภาวดี  สืบเนียม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ศุภัสรา  ดว้งปล ี
พ.1 

08.30 – 09.20 
ม.1/3 ว21101 333 น.ส.น้ าทิพย์  หนูนันท์ 

27 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายกิจติพงษ์  หอมเย็น 
พ.8 

14.40 – 15.30 
ม.5/12 ว30101 721 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายกิจติพงษ์  หอมเย็น 
พฤ.4 

11.10 – 12.00 
ม.5/13 ว30101 722 น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 

28 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายวสันต์  สมุทรสาคร 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.3/5 ว23101 338 นางสุภาวดี  สืบเนียม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายวสันต์  สมุทรสาคร 
พ.2 

09.20 – 10.10 
ม.3/10 ว23101 338 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

29 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางจินตนา  ลิเลิ่ม 
พ.1 

08.30 – 09.20 
ม.3/8 ว23101 721 นายเสรินทร์  แสวงทรัพย์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางจินตนา  ลิเลิ่ม 
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.3/11 ว23101 721 นายวสันต์  สมุทรสาคร 

 

 

 

 

 



15 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
30 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.ณัฐธิดา  ช่วงชัย 

อ.1 
08.30 – 09.20 

ม.1/5 ว21101 337 นายเสรินทร์  แสวงทรัพย์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ณัฐธิดา  ช่วงชัย 
ศ.2 

09.20 – 10.10 
ม.1/4 ว21101 333 นางนิรมล  กิตติมานิตกุล 

31 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ณภัทรนันท์  ยอดค า 
จ.2 

09.20 – 10.10 
ม.1/11 ว20201 724 น.ส.นรรฐชพร  เจริญจาด 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ณภัทรนันท์  ยอดค า 
ศ.1 

08.30 – 09.20 
ม.1/9 ว20201 724 นายพรชัย  ทวีคูณ 

32 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายสมนึก  มีน้อย จ.7 
13.50  - 14.40 

ม.6/16 ว33201 328 น.ส.สุทธิรัตน์  ธีระวิวัฒน ์

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสมนึก  มีน้อย พฤ.3 
10.20 – 11.10 

ม.4/2 ว31201 328 น.ส.กนกวรรณ ดีประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 



16 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัสวิชำ ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

1 

ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.ภัทรา  นาคโสภณ 
อ 6 

12.50-13.40 
ม.6/8 ส33101 727 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.ภัทรา  นาคโสภณ 
ศ 6 

12.50-13.40 
ม.3/2 ส23101 141 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

2 

ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

นายณัฐชนนท์  ยงทรัพย์อนันต์ 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม.3/15 ส23101 131 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… นายณัฐชนนท์  ยงทรัพย์อนันต์ 

ศ 7 
13.50-14.40 ม.3/11 ส23101 142 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

3 

ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.ระพีพรรณ  สันติสงวนศักดิ์ 
พฤ 1 

08.30-09.20 
ม.1/3 ส23101 131 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.ระพีพรรณ  สันติสงวนศักดิ์ 
พ 5 

12.00-12.50 
ม.1/8 ส23101 131 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

4 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.วรรณภา   งอกนาวัง 
ศ 6 

12.50-13.40 
ม.5/13 ส32103 131 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.วรรณภา   งอกนาวัง 
พ 2 

09.20-10.10 
ม.5/3 ส32103 231 นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ 

5 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.เนืองนิตย์  มหามาตร์ 
พฤ 3 

10.20-11.10 
ม.5/17 ส32101 141 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.เนืองนิตย์  มหามาตร์ 
จ 4 

11.10-12.00 
ม.5/2 ส32101 142 นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ 

 

 

 



17 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัสวิชำ ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 2 

….…/….../…… น.ส.พัทรินยา สืบจากอินทร์ 
พ 6 

12.50-13.40 ม.4/11 ส31101 745 น.ส.ชุติมา  รักอาชา 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… น.ส.พัทรินยา สืบจากอินทร์ 

จ 2 
09.20-10.10 ม.4/8 ส31101 132 นางกนกวลัย  สร้อยศักด์ิ 

7 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.มลธวิา  สิงขรรักษ์ 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม.3/3 ส23105 133 นางอรพินท์  ล าดวล 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.มลธวิา  สิงขรรักษ์ 
ศ  3 

10.20-11.10 
ม.3/10 ส31201 133 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

8 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.นฤมล   แย้มลา 
ศ 3 

10.20-11.10 
ม.2/11 ส22103 146 นางอรพินท์  ล าดวล 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.นฤมล   แย้มลา  
พฤ 6 

12.50-13.40 
ม.2/3 ส22103 124 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

9 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.สมรัตน ์มาเอ่ียม 
อ 8 

14.40-15.30 
ม.6/4 ส33101 123 นางอรพินท์  ล าดวล 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.สมรัตน ์มาเอ่ียม 
ศ 2 

09.20-10.10 
ม.1/5 ส21101 123 น.ส.สุปรีดา  อนันต์เวชานุวัฒน์ 

10 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

นายเอนก โพธิ์ทอง 
พ 8 

14.40-15.31 
ม.2/7 ส22101 143 นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ 

  
 
 
 
 



18 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัสวิชำ ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

10 
ครั้งที่ 2 

….…/….../…… 
นายเอนก โพธิ์ทอง 

จ  3 
10.20-11.10 

ม.2/4 ส22101 143 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

11 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… นายอรรถพร  จันทร์จ ารูญ 

พฤ 1 
08.30-09.20 ม.3/4 ส23103 141 นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

นายอรรถพร  จันทร์จ ารูญ 
อ 6 

12.50-13.40 
ม.2/11 ส22101 141 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

12 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

นายปราโมทย์ สังข์เมือง 
พฤ 3 

10.20-11.10 
ม.1/6 ส21101 132 นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

นายปราโมทย์ สังข์เมือง 
ศ 7 

13.50-14.40 
ม.2/9 ส23103 132 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

13 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.ฐิติพร โสดสง 
ศ 6 

12.50-13.40 
ม.4/17 ส31101 134 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.ฐิติพร โสดสง 
อ 2 

09.20-10.10 
ม.4/15 ส31101 135 นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

14 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.มลิสา  สุขวงษ์จันทร์ 
อ 4 

11.10-12.00 
ม.3/4 ส23101 134 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.มลิสา  สุขวงษ์จันทร์ 
จ 2 

09.20-10.10 
ม.3/3 ส23101 134 นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

15 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

นายพงศกร  ชูชื่น 
ศ 7 

13.50-14.40 
ม.5/11 ส32101 143 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

 

 

 



19 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัสวิชำ ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

15 
ครั้งที่ 2 

….…/….../…… 
นายพงศกร  ชูชื่น 

อ  3 
10.20-11.10 

ม.5/13 ส32101 142 นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

16 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.พิชญา  ชาญณรงค์ 
จ 2 

09.20-10.10 
ม.1/15 ส21103 233 นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.พิชญา  ชาญณรงค์ 
พฤ 7 

13.50-14.40 
ม.1/8 ส21101 132 นางอรพินท์  ล าดวล 

17 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.กัญญาณัฐ  เหลืองชัยพร 
ศ 6 

12.50-13.40 
ม.2/13 ส22103 723 นาง วิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.กัญญาณัฐ  เหลืองชัยพร 
ศ 7 

13.50-14.40 
ม.2/14 ส21103 723 นางอรพินท์  ล าดวล 

18 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

นายทรงพล วัดจินดา 
อ 3 

10.20-11.10 
ม.4/15 ส30231 723 นางวิมพ์วิภา  ไทยพุทรา 

ครัง้ที่ 2 
….…/….../…… 

นายทรงพล วัดจินดา 
อ  3 

10.20-11.10 
ม.4/15 ส30231 723 นางอรพินท์  ล าดวล 

19 ครั้งที่ 1 
….…/….../…… 

น.ส.อารีรัตน์ วิธีพล 
พฤ 3 

10.20-11.10 
ม.2/15 ส22103 325 นางอรพินท์  ล าดวล 

ครั้งที่ 2 
….…/….../…… 

น.ส.อารีรัตน์ วิธีพล 
ศ 7 

13.50-14.40 
ม.2/16 ส22103 126 นายชัยวิรัตน์  ลิ้มเรืองอนันต์ 

  
 
 
 
 
 



20 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
ว่าที่ ร.ต.เกษม   วรรณะ 

จ. 
14.40 – 15.30 

ม.6/14 พ 33201 ยิม 3 นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

ว่าที่ ร.ต.เกษม   วรรณะ 
พฤ. 

10.20 – 11.10 
ม.6/2 พ 33201 ยิม 3 นางวลัยพรรณ  จันทร์หอม 

2 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางวลัยพรรณ   จันทร์หอม 
อ. 

12.50 – 13.40 
ม.6/13 พ 33101 กล 2 นายสมเจต  บุญมี 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางวลัยพรรณ   จันทร์หอม 
พฤ. 

08.30 – 09.20 
ม.6/16 พ 33101 กล 2 นายสมเจต  บุญมี 

3 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายสมเจต   บุญมี 
พฤ. 

12.50 – 13.40 
ม.5/1 พ 32101 กล 1 ว่าที่ ร.ต.เกษม  วรรณะ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสมเจต   บุญมี 
อ. 

10.30 – 11.10 
ม.5/10 พ 32101 กล 1 ว่าที่ ร.ต.เกษม  วรรณะ 

4 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายประวิทย์   ไทยพุทรา 
อ. 

08.30 – 09.20 
ม.5/11 พ 32201 ยิม 3 ว่าที่ ร.ต.เกษม  วรรณะ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายประวิทย์   ไทยพุทรา 
ศ. 

08.30 – 09.20 
ม.5/12 พ 32201 ยิม 3 ว่าที่ ร.ต.เกษม  วรรณะ 

 

 

 

 

 



21 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
5 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
นายสันต์   พรหมผลิน 

ศ. 
12.50 – 13.40 

ม.1/17 พ 21103 หอประชุม นายประวิทย์   ไทยพุทรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสันต์   พรหมผลิน 
พ. 

12.50 – 13.40 
ม.1/10 พ 21103 หอประชุม นายประวิทย์   ไทยพุทรา 

6 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายชนินทร์เดช   กุลสุวรรณ์ 
จ. 

13.50 – 14.40 
ม.4/5 พ 31101 แสตนด์ นายสันต์   พรหมผลิน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายชนินทร์เดช   กุลสุวรรณ ์
พ. 

08.30 – 09.20 
ม.4/12 พ 31201 แสตนด์ นายสันต์   พรหมผลิน 

7 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายศิริชัย   ตรีตรานนท์ 
จ. 

12.00 – 12.50 
ม.2/5 พ 22101 เขมร นายชนินทร์เดช   กุลสุวรรณ์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายศิริชัย   ตรีตรานนท์ 
พ. 

12.00 – 12.50 
ม.2/16 พ 22101 เขมร นายชนินทร์เดช   กุลสุวรรณ์ 

8 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายไพศิษฐ์   ทองบรรเทิง 
พ. 

13.50 – 14.40 
ม.3/15 พ 23103 บาส นายศิริชัย   ตรีตรานนท์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายไพศิษฐ์   ทองบรรเทิง 
พฤ. 

12.00 – 12.50 
ม.3/10 พ 23103 บาส นายศิริชัย   ตรีตรานนท์ 

 

 

 

 

 



22 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
9 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
นายสันทัด   นิลรอด 

อ. 
09.20 – 10.10 

ม.2/2 พ 22103 วอลเลย์ นายไพศิษฐ์   ทองบรรเทิง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายสันทัด   นิลรอด 
ศ. 

10.20 – 11.10 
ม.2/4 พ 22103 วอลเลย์ นายไพศิษฐ์   ทองบรรเทิง 

10 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายทศพร   กานติมาอัศจรรย์ 
จ. 

13.50 – 14.40 
ม.1/17 พ 21101 กล 1 นายสันทัด   นิลรอด 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายทศพร   กานติมาอัศจรรย์ 
พฤ. 

08.30 – 09.20 
ม.1/7 พ 21101 กล 3 นายสันทัด   นิลรอด 

11 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายนฤพล   ดาวเรือง 
ศ. 

10.20 – 11.10 
ม.3/15 พ 23101 กล 3 นายทศพร   กานติมาอัศจรรย์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายนฤพล   ดาวเรือง 
อ. 

08.30 – 09.20 
ม.3/6 พ 23101 กล 3 นายทศพร   กานติมาอัศจรรย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

1 ครั้งที่ 1 
13/มิ.ย./61  

น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 
พ.3 

10.20 – 11.10 
ม.1/5 ศ21101 นศ 1 

นางกัลยาณี  จารุจินดา 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

ครั้งที่ 2 
15/ส.ค./61 

น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 
พ.3 

10.20 – 11.10 
ม.1/5 ศ21101 นศ 1 

นางกัลยาณี  จารุจินดา 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

2 ครั้งที่ 1 
21/มิ.ย./61 

นางกัลยาณี  จารุจินดา 
พฤ.3 

10.20 – 11.10 
ม.3/15 ศ23101 กล 1 

นางณปภัช  สนธิสว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

ครั้งที่ 2 
16/ส.ค./61 

นางกัลยาณ ี จารุจินดา 
พฤ.3 

10.20 – 11.10 
ม.3/15 ศ23101 กล 1 

นางณปภัช  สนธิสว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

3 ครั้งที่ 1 
26/มิ.ย./61 

นายบรรเทิง  เหมือนชู 
อ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/5 ศ22101 ดท 

นางกัลยาณี  จารุจินดา 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

ครั้งที่ 2 
21/ส.ค./61 

นายบรรเทิง  เหมือนชู 
อ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/5 ศ22101 ดท 

นางกัลยาณี  จารุจินดา 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

4 ครั้งที่ 1 
28/มิ.ย./61 

นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
พฤ.6 

12.00 – 12.50 
ม.1/6 ศ21101 ดส 

นางณปภัช  สนธิสว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

ครั้งที่ 2 
9/ส.ค./61 

นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
พฤ.6 

12.00 – 12.50 
ม.1/6 ศ21101 ดส 

นางณปภัช  สนธิสว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

 
 
 
 



24 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

5 ครั้งที่ 1 
27/มิ.ย./61 

นางศิรินารถ  เหลืองสด 
พ.8 

14.40 – 15.30 
ม.3/9 ศ23101 นศ 2 นางกัลยาณี  จารุจินดา 

น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

ครั้งที่ 2 
29/ส.ค./61 

นางศิรินารถ  เหลืองสด 
พ.8 

14.40 – 15.30 
ม.3/9 ศ23101 นศ 2 นางกัลยาณี  จารุจินดา 

น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 
6 ครั้งที่ 1 

21/มิ.ย./61 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 

พฤ.1 
08.00 – 09.20 

ม.1/13 ศ21101 ดส นางณปภัช  สนธิสว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

ครั้งที่ 2 
16/ส.ค./61 

น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 
พฤ.1 

08.00 – 09.20 
ม.1/13 ศ21101 ดส นางณปภัช  สนธิสว่าง 

น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 
7 ครั้งที่ 1 

21/มิ.ย./61 นายสถิตสถาพร  สังกรณีย์ 
พฤ.4 

11.10 – 12.00 
ม.6/4 ศ33101 ดป 

นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

ครั้งที่ 2 
24/ส.ค./61 นายสถิตสถาพร  สังกรณีย์ 

ศ.4 
11.10 – 12.00 

ม.6/13 ศ33101 ดป 
นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

8 ครั้งที่ 1 
20/มิ.ย./61 

น.ส.ประภัสสร  วงษ์สนิท 
พ.3 

10.20 – 11.10 
ม.2/12 ศ22101 ทัศนศิลป์ นางกัลยาณี  จารุจินดา 

น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 
ครั้งที่ 2 

8/ส.ค./61 
น.ส.ประภัสสร  วงษ์สนิท 

พ.3 
10.20 – 11.10 

ม.2/12 ศ22101 ทัศนศิลป์ นางกัลยาณี  จารุจินดา 
น.ส.พุทธวรรณ  มงคล 
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ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 256  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
 

ที่ วัน  เดือน  ปี รำยชื่อผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 

9 คร้ังที่ 1 
22/มิ.ย./61 

น.ส.ชุติมณฑ์  รากจันทร ์
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/12 ศ32201 ดส 

นางณปภัช  สนธสิว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

คร้ังที่ 2 
20/ส.ค./61 

น.ส.ชุติมณฑ์  รากจันทร ์
ศ.3 

10.20 – 11.10 
ม.5/12 ศ32201 ดส 

นางณปภัช  สนธสิว่าง 
น.ส.จิตรมนัส  เนียมเนตร 

10 คร้ังที่ 1 
19/มิ.ย./61 นายนภปฎล  เงนิบาท 

อ.4 
11.10 – 12.00 

ม.4/8 ศ31101 ทัศนศลิป ์
นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

คร้ังที่ 2 
14/ส.ค./61 นายนภปฎล  เงนิบาท 

อ.4 
11.10 – 12.00 

ม.4/8 ศ31101 ทัศนศิลป ์
นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

11 คร้ังที่ 1 
25/มิ.ย./61 น.ส.สุพัตรา  รอดภัย 

จ.7-8 
13.50 – 15.30 

ม.6/11 ศ33201 ดท 
นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

คร้ังที่ 2 
20/ส.ค./61 น.ส.สุพัตรา  รอดภัย 

จ.7-8 
13.50 – 15.30 

ม.6/11 ศ33201 ดท 
นายบรรเทิง  เหมือนชู 
นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 
นางศิรินารถ  เหลืองสด 

12 คร้ังที่ 1 
5/มิ.ย./61 

นายทศพล  เสริมใหม่ 
อ.8 

14.40 – 15.30 
ม.1/2 ศ21101 ดส นายบรรเทิง  เหมือนชู 

นางศิรินารถ  เหลืองสด 

คร้ังที่ 2 
10/ส.ค./61 

นายทศพล  เสริมใหม่ 
อ.8 

14.40 – 15.30 
ม.1/2 ศ21101 ดส นายธาดาธร  ประเสริฐกุล 

นางศิรินารถ  เหลืองสด 
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ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

จ6 
12.50-13.40 

ม.4/14 จ31201 611 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 
พ7 

14.40-15.30 
ม.4/14 จ31201 611 น.ส.ยลดา กิวงพรม 

2 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 
ศ2 

10.20-11.10 
ม.5/10 ฝ32201 614 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 
อ1 

09.20-10.10 
ม.5/10 ฝ32201 614 น.ส.วิรัญดา รัตนวิเชียร 

3 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.วิรัญดา รัตนวิเชียร 
ศ2 

10.20-11.10 
ม.5/10 ย32201 614 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.วิรัญดา รัตนวิเชียร 
อ1 

09.20-10.10 
ม.5/10 ย32201 614 นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 

4 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ยลดา กิวงพรม 
พ2 

09.20-10.10 
ม.4/15 ต31201 621 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ยลดา กิวงพรม 
พฤ8 

14.40-15.30 
ม.4/15 ต31201 621 น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

5 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง 
พ3 

09.20-10.10 
ม.6/14 ป33201 622 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง 
พฤ4 

11.10-12.00 
ม.6/14 ป33201 622 นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 

 

 



27 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.ปัญญ์ชลี ล าดวล 

พฤ8 
14.40-15.30 

ม.5/1 อ32101 612 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ปัญญ์ชลี ล าดวล 
ศ9 

13.50-14.40 
ม.5/1 อ32101 612 นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 

7 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นายภพธรรม สุขเจริญ 
จ2 

09.20-10.10 
ม.4/13 ญ31201 613 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นายภพธรรม สุขเจริญ 
ศ7 

13.50-14.40 
ม.4/13 ญ31201 613 น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

8 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ศศินันทน์ ขึ้นทันตา 
จ6 

12.50-13.40 
ม.2/14 ป22201 622 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครัง้ที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ศศินันทน์ ขึ้นทันตา 
พฤ5 

12.00-12.50 
ม.2/14 ป22201 622 นายพิพัฒน์ สุนทรโชติช่วง 

9 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.สภุัทริภา ทองจีน 
จ5 

12.00-12.50 
ม.1/10 ฝ21201 631 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.สภุัทริภา ทองจีน 
พฤ8 

14.40-15.30 
ม.1/10 ฝ21201 633 นางกนกวรรณ ขวัญอ่อน 

10 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.ติณนภา เสน่หา 
จ5 

12.00-12.50 
ม.1/10 ฝ21201 632 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.ติณนภา เสน่หา 
พฤ8 

14.40-15.30 
ม.1/10 ฝ21201 611 น.ส.วิรัญดา รัตนวิเชียร 
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ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
Mr. ALIPIO JR SUSANA 
LERAZAN 

พฤ4 
11.10-12.00 

ม.6/1 ค33205 มาเลเซีย น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. ALIPIO JR SUSANA 
LERAZAN 

ศ7 
13.50-14.40 

ม.6/1 ค33205 747 น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

12 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr. ARNEL GIERZA GAYO 
จ3 

10.20-11.10 
ม.1/1 พ21103 หอฯ นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. ARNEL GIERZA GAYO 
พ5 

12.00-13.40 
ม.1/1 ว21181 คอม1 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

13 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr. ROLAN-BENSER GARDOSE 
JALECO 

พฤ8 
14.40-15.30 

ม.2/5 ค20209 631 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. ROLAN-BENSER GARDOSE 
JALECO 

ศ7 
13.50-14.40 

ม.2/5 ค20209 631 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

14 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mrs. JENNIFER MANUEL 
MARTINEZ 

พ1 
08.30-09.20 

ม.5/16 อ30203 622 นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mrs. JENNIFER MANUEL 
MARTINEZ 

พฤ7 
14.40-15.30 

ม.5/16 อ30203 232 น.ส.วิรัญดา  รัตนวิเชียร 

15 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr.LIU ZHEN 
จ2 

09.20-10.10 
ม.5/12 จ31201 634 น.ส.ยลดา  กิวงพรม 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr.LIU ZHEN 
พฤ2 

09.20-10.10 
ม.5/12 จ31201 611 น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

 

 

 



29 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
16 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
Mr. JEROLAND DOMINGUEZ 
CELINO 

พฤ1 
08.30-09.20 

ม.5/2 ว32283 635 น.ส.วิรัญดา  รัตนวิเชียร 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. JEROLAND DOMINGUEZ 
CELINO 

ศ4 
09.20-10.10 

ม.5/1 ว32281 635 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

17 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. SHERYL CRUZ CAMANIA 
พ7 

13.50-14.40 
ม.2/9 ว22203 635 นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. SHERYL CRUZ CAMANIA 
ศ3 

10.20-11.10 
ม.2/9 ว22203 612 

Mr. JEROLAND DOMINGUEZ 
CELINO 

18 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. ONNALYN SAPALLEDA 
VENDIOLA 

จ7 
13.50-14.40 

ม.4/1 ว31281 624 น.ส.ลาวัณย์  เนตรสว่าง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. ONNALYN SAPALLEDA 
VENDIOLA 

พ9 
15.30-16.20 

ม.4/1 ว31281 612 
Mr. JEROLAND DOMINGUEZ 
CELINO 

19 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. LIEZEL GIERZA GAYO 
จ7 

13.50-14.40 
ม.3/5 ค20211 632 นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. LIEZEL GIERZA GAYO 
ศ5 

12.00-12.50 
ม.3/5 ค20211 621 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

20 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr. LEVI EPINO DALIDA JR. 
อ1 

08.30-09.20 
ม.6/2 อ30205 635 นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. LEVI EPINO DALIDA JR. 
ศ4 

11.10-12.00 
ม.6/2 อ30205 634 น.ส.วิรัญดา  รัตนวิเชียร 

 

 

 



30 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
21 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
Mr. JOHN CARL P.CARBON 

ศ5 
12.00-12.50 

ม.1/7 ค20207 กล2 นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. JOHN CARL P.CARBON 
ค8 

14.40-15.30 
ม.1/7 ค20207 743 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

22 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr. ELISEO CARDENTE OMILIG 
III 

พฤ7 
13.50-14.40 

ม.3/1 อ23201 กัมพูชา น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. ELISEO CARDENTE OMILIG 
III 

ศ5 
12.00-12.50 

ม.3/1 อ23201 632 Ms. ANGELY G. ESPANO 

23 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms.ELLEN GRACE TUMAGAN 
อ1 

08.30-09.20 
ม.2/17 อ20203 231 น.ส.วิรัญดา  รัตนวิเชียร 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms.ELLEN GRACE TUMAGAN 
จ7 

13.50-14.40 
ม.2/17 อ20203 631 Ms. ANGELY G. ESPANO 

24 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. ANGELY G. ESPANO 
จ8 

14.40-15.30 
ม.2/1 อ22201 632 นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. ANGELY G. ESPANO 
อ3 

08.30-09.20 
ม.2/1 อ22201 632 Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 

25 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. ARGIE BATIS PICAO 
พ3 

10.20-11.10 
ม.2/2 อ20203 กัมพูชา น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. ARGIE BATIS PICAO 
ศ3 

10.20-11.10 
ม.2/2 อ20203 632 Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 

 

 

 



31 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
26 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
Mr. ROBERTO D. BATIS 

พฤ7 
13.50-14.40 

ม.1/3 ว21205 มาเลเซีย น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. ROBERTO D. BATIS 
ศ7 

13.50-14.40 
ม.1/2 ว21205 745 

Ms. ONNALYN SAPALLEDA 
VENDIOLA 

27 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. GENEVA M. DIVINAGRACIA 
อ6 

12.50-13.40 
ม.1/5 อ20201 614 นางกนกวรรณ  ขวัญอ่อน 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. GENEVA M. DIVINAGRACIA 
ศ1 

08.30-09.20 
ม.1/5 อ20201 748 Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 

28 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Mr. KENNETH JAMES STOCK 
พ8 

12.50-13.40 
ม.5/1 อ32211 624 นายพิพัฒน์  สุนทรโชติช่วง 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. KENNETH JAMES STOCK 
ศ1 

08.30-09.20 
ม.5/1 อ32211 741 Mr. ALIPIO JR SUSANA LERAZAN 

29 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 
จ5 

12.00-12.50 
ม.1/1 อ21201 633 น.ส.วิรัญดา  รัตนวิเชียร 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms. WINDALE BALOYO CEZAR 
อ5 

12.00-12.50 
ม.1/1 อ21201 633 Ms. GENEVA M. DIVINAGRACIA 

30 ครั้งที ่1 
....../........../....... 

Mr. JETER DOMINGUEZ CELINO 
อ8 

13.50-14.40 
ม.3/6 ว23203 634 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Mr. JETER DOMINGUEZ CELINO 
พฤ8 

14.40-15.30 
ม.3/6 ว23203 634 

Ms. ONNALYN SAPALLEDA 
VENDIOLA 

 

 

 



32 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  งำนโครงกำรพิเศษ English Program 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
31 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
Ms.IKUKO  MATSUNAGA 

อ4 
12.50-13.40 

ม.5/11 ญ32201 613 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms.IKUKO  MATSUNAGA 
พ9 

14.40-15.30 
ม.5/11 ญ32201 613 น.ส.ลาวัณย์ เนตรสว่าง 

31 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

Ms.CING SIAN VUNG 
 

จ6 
12.50-13.40 

ม.2/14 ต22201 621 น.ส.บุพกานต์  ศรีโมรา 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

Ms.CING SIAN VUNG 
พฤ5 

12.00-12.50 
ม.2/14 ต22201 621 น.ส.ยลดา  กิวงพรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ครูไทย) 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

5/06/61 
นางสุชาดา     วัฒนโยธิน 

อ 6 
12.50-13.40 

ม. 2/5 อ22101 243 นางระพีพรรณ      เจริญทัศนศิริ 

ครั้งที่ 2 
7/08/61 

นางสุชาดา     วัฒนโยธิน 
อ 6 

12.50-13.40 
ม. 2/5 อ22101 243 นางระพีพรรณ      เจริญทัศนศิริ 

2 ครั้งที่ 1 
06/06/61 

นางไพเราะ      มาตะราช 
พ 5 

12.00-12.50 
ม. 3/16 อ23101 232 นางพรทิพย์       ศุภวงศ์ 

ครั้งที่ 2 
08/06/61 

นางไพเราะ      มาตะราช 
พ 5 

12.00-12.50 
ม. 3/16 อ23101 232 นางพรทิพย์       ศุภวงศ์ 

3 ครั้งที่ 1 
6/06/61 

นายอรรถพงษ์     ศรีท้าว 
พ 3 

10.20-11.10 
ม. 1/12 อ21101 234 นางกันยากร      เหลืองสุดใจชื้น 

ครั้งที่ 2 
22/08/61 

นายอรรถพงษ์     ศรีท้าว 
พ 3 

10.20-11.10 
ม. 1/12 อ21101 234 นางกันยากร      เหลืองสุดใจชื้น 

4 ครั้งที่ 1 
8/06/61 

น.ส.นาทชนก    เขม้นเขตกิจ 
ศ 9 

15.30-16.20 
ม. 1/8 อ21101 236 

นายอดิศร      สุริยค าวงษ์ 
นายอรรถพงษ์    ศรีท้าว 

ครั้งที่ 2 
24/08/61 

น.ส.นาทชนก    เขม้นเขตกิจ 
ศ 9 

15.30-16.20 
ม. 1/8 อ21101 236 

นายอดิศร      สุริยค าวงษ์ 
นายอรรถพงษ์     ศรีท้าว 

5 ครั้งที่ 1 
11/06/61 

น.ส.ปิยะวรรณ   เรืองเขตกรณ์ 
จ 7 

13.50-14.40 
ม. 3/7 อ23102 245 นางไพเราะ     มาตะราช 

ครั้งที่ 2 
6/08/61 

น.ส.ปิยะวรรณ   เรืองเขตกรณ์ 
จ 7 

13.50-14.40 
ม. 3/7 อ23102 245 นางไพเราะ     มาตะราช 

 

 

 



34 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ครูไทย) 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 1 

13/06/61 
น.ส.กมลรัตน์     ยอดศรีเมือง 

พ 7 
13.50-14.40 

ม. 4/3 อ31202 242 
น.ส.สมาพร     หัสชัย 
น.ส.โกศล       แป้นเขียว 

ครั้งที่ 2 
15/08/61 

น.ส.กมลรัตน์     ยอดศรีเมือง 
พ 7 

13.50-14.40 
ม. 4/3 อ31202 242 

น.ส.สมาพร     หัสชัย 
น.ส.โกศล      แป้นเขียว 

7 ครั้งที่ 1 
18/06/61 

น.ส.โกศล         แป้นเขียว 
จ 2 

09.20-10.10 
ม. 6/11 อ33207 241 นางเพียงพิศ       ขีเจริญสุข 

ครั้งที่ 2 
20/08/61 

น.ส.โกศล         แป้นเขียว 
จ 2 

09.20-10.10 
ม. 6/11 อ33207 241 นางเพียงพิศ       ขีเจริญสุข 

8 ครั้งที่ 1 
19/06/61 

น.ส.พรทิพย์      เพ็งกลัด 
อ 6 

12.50-13.40 
ม. 5/12 อ32102 242 นางอัชปาณี     ชนะผล 

ครั้งที่ 2 
14/08/61 

น.ส.พรทิพย์      เพ็งกลัด 
อ 6 

12.50-13.40 
ม. 5/12 อ32102 242 นางอัชปาณี     ชนะผล 

9 ครั้งที่ 1 
19/06/61 

น.ส.สมาพร     หัสชัย 
อ 1 

08.30-09.20 
ม. 4/4 อ31201 233 นางเพียงพิศ     ขีเจริญสุข 

ครั้งที่ 2 
21/08/61 

น.ส.สมาพร     หัสชัย 
อ 1 

08.30-09.20 
ม. 4/4 อ31201 233 นางเพียงพิศ     ขีเจริญสุข 

10 ครั้งที่ 1 
19/06/61 

นายพีรพัฒน์     มนัสกุล 
อ 1 

08.30-09.20 
ม. 6/6 อ33201 232 นางระพีพรรณ     เจริญทัศนศิริ 

ครั้งที่ 2 
21/08/61 

นายพีรพัฒน์     มนัสกุล 
อ 1 

08.30-09.20 
ม. 6/6 อ33201 232 นางระพีพรรณ     เจริญทัศนศิริ 

 

 

 



35 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ครูไทย) 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1 

22/06/61 
นายอดิศร      สุริยะค าวงษ์ 

ศ 3 
10.20-11.10 

ม. 3/9 อ23101 231 นางไพเราะ    มาตะราช 

ครั้งที่ 2 
24/08/61 

นายอดิศร      สุริยะค าวงษ์ 
ศ 3 

10.20-11.10 
ม. 3/9 อ23101 231 นางไพเราะ    มาตะราช 

12 ครั้งที่ 1 
21/06/61 

น.ส.พิชญ์สุดา    จ าปาสัก 
พฤ 3 

10.20-11.10 
ม. 5/9 อ32202 234 

นายพีรพัฒน์       มนัสกุล 
น.ส.พรทิพย์      เพ็งกลัด 

ครั้งที่ 2 
16/08/61 

น.ส.พิชญ์สุดา    จ าปาสัก 
พฤ 3 

10.20-11.10 
ม. 5/9 อ32202 234 

นายพีรพัฒน์       มนัสกุล 
น.ส.พรทิพย์      เพ็งกลัด 

13 ครั้งที่ 1 
22/06/61 

น.ส.สมทรัพย์     อติชาติบุตร 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม. 4/5 อ31101 245 นางภาวดี       จิตตามัย 

ครั้งที่ 2 
24/08/61 

น.ส.สมทรัพย์     อติชาติบุตร 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม. 4/5 อ31101 245 นางภาวดี       จิตตามัย 

14 ครัง้ที่ 1 
25/06/61 

น.ส.กันยากร    เหลืองสุดใจชื้น 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม.1/2 อ21101 235 นางสุชาดา     วัฒนโยธิน 

ครั้งที่ 2 
27/08/61 

น.ส.กันยากร    เหลืองสุดใจชื้น 
ศ 1 

08.30-09.20 
ม.1/2 อ21101 235 นางสุชาดา     วัฒนโยธิน 

15 ครั้งที่ 1 
25/06/61 

นางอัชปาณี       ชนะผล 
จ 6 

12.50-13.40 
ม. 5/11 อ32207 235 น.ส.สมทรัพย์    อติชาติบุตร 

ครั้งที่ 2 
20/08/61 

นางอัชปาณี       ชนะผล 
จ 6 

12.50-13.40 
ม. 5/11 อ32207 235 น.ส.สมทรัพย์    อติชาติบุตร 

 
 
 



36 
ตำรำงกำรนิเทศภำยใน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำศึกษำ 2561 

ที ่ วัน  เดือน  ปี ผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้อง ผู้นิเทศ 

1 

ครั้งที่ 1 
10 ก.ค. 61 

น.ส.สามชม    หอมจันทร์ 

คาบ 1 
8.30 - 9.20  ม. 1/3 ค21101 727 

1. ครูศิริพร  คล่องจิตต์ 
2. ครูศุภรดา  ชุติพงศ์ชยุต ครั้งที่ 2 

29 ส.ค. 61 
คาบ 8 

14.40 – 15.30  
ม. 1/3 ค21101 727 

2 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

นายชนบดี    เหลืองสด 

คาบ 7 
วันอังคาร 

ม. 3/15 ค23201 147 
1. ครูสามชม หอมจันทร์ 
2. ครูยุพิน   กระต่ายทอง ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 6 

13.50 – 14.40 
ม. 3/7 ค23201 148 

3 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

นายสุทัศน์    บุญวัย 

คาบ 7 
วันจันทร์ 

ม. 3/9 ค32101 125 
1. ครูจันทนา  เล้าอารีย์ 
2. ครูอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 7 

วันจันทร์ 
ม. 3/9 ค32101 125 

4 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.ยุพิน   กระต่ายทอง 

คาบ 6 
12.50 – 13.40  

ม. 2/14 ค22101 745 
1. ครูศุภรดา   ชุติพงศ์ชยุต 
2. ครูสามชม   หอมจันทร์ ครั้งที่ 2 

......../........./..... 
คาบ 6 

12.50 – 13.40  
ม. 2/14 ค22101 745 

5 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.จันทนา  บุญญรักษ์ธัญญา 

คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 1/12 ค21101 727 
1. ครูอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ ์
2. ครูสามชม  หอมจันทร์ ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 7  
วันพุธ   

ม. 1/12 ค21101 727 

6 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

นายอัษฎาวุธ     สุขสวัสดิ์ 

คาบ 1 
วันศุกร์ 

ม.3/12 ค23101 124 
1. ครูจันทนา  เล้าอารีย์ 
2. ครูสุทัศน์  บุญวัย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 1 
วันศุกร์ 

ม.3/12 ค23101 124 



37 
ที ่ วัน  เดือน  ปี ผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้อง ผู้นิเทศ 

7 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.วรรณิภา   บัวบาน 

คาบ 2 
วันศุกร์ 

ม.1/14 ค21101 145 
1.  ครูศิริพร  คล่องจิตตฺ 
2. ครูยุพิน     กระต่ายทอง ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 2 
วันศุกร์ 

ม.1/14 ค21101 145 

8 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.ชลนิดา     พยาบาล 

คาบ 8 
วันอังคาร 

ม.1/7 ค21201 145 
1. ครูศุภรดา   ชุติพงศ์ชยุต 
2. ครูสุทัศน์  บุญวัย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 8 

วันอังคาร 
ม.1/7 ค21201 145 

9 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

ว่าท่ีร.ต.หญิงจรรยา เลิศมณีทวีทรพัย ์

คาบ 2 
วันอังคาร 

ม.1/4 ค21101 144 
1. ครูจันทนา  เล้าอารีย์ 
2. ครูสามชม   หอมจันทร์ ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 2 

วันอังคาร 
ม.1/4 ค21101 144 

10 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.ณัฐทินี      สุขวงษ์ 

คาบ 2 
วันจันทร์ 

ม.3/6 ค23101 746 
1. ครูจันทนา  เล้าอารีย์ 
2. ครูสุทัศน์  บุญวัย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 2 

วันจันทร์ 
ม.3/6 ค23101 746 

 

 

 

 

 

 



38 

ที ่ วัน  เดือน  ปี ผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้อง ผู้นิเทศ 

11 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

นายสาธิต   อุตสาหะ 

คาบ 7  
วันจันทร์ 

ม.5/4 ค32201 Epson 
1. ครูศิริพร  คล่องจิตต์ 
2. ครูทวีศักดิ์ ทองดอนน้อย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 7  

วันจันทร์ 
ม.5/4 ค32201 Epson 

12 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

นายทวีศักดิ์   ทองดอนน้อย 

คาบ 6 
วันพุธ 

ม. 5/17 ค32201 Epson 
1. ครูศิริพร คล่องจิตต์ 
2. ครูศุภรดา ชุติพงศ์ชยุต ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 9  

วันจันทร์ 
ม. 5/7 ค32201 Epson 

13 

ครั้งที่ 1 
20 มิ.ย. 61 

น.ส.ศิริพร คล่องจิตต์ 

คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 5/7 ค32101 147 
1. ครูจันทนา เล้าอารีย์ 
2. ครูศุภรดา ชุติพงศ์ชยุต ครั้งที่ 2 

8 ส.ค. 61 
คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 5/7 ค32101 147 

14 

ครั้งที่ 1 
22 มิ.ย. 61 

น.ส.ณัฏฐนชิ  วางท ี

คาบ 4 
วันศุกร์ 

ม. 4/6 ค31201 148 
1. ครูศิริพร  คล่องจิตต์ 
2. ครูอัษฎาวุธ  สุขสวัสดิ์ ครั้งที่ 2 

29 มิ.ย. 61 
คาบ 4 
วันศุกร์ 

ม. 4/6 ค31201 148 

15 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.วันดี    เพชรสหาย 

คาบ 2  
วันพฤหัสบดี 

ม. 6/2 ค33201 145 
1. ครูศิริพร คล่องจิตต์ 
2. ครูณัฐกานต์  เฉลิมกุล ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 6 

วันพฤหัสบดี 
ม. 6/3 ค33201 145 

16 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.ณัฐกานต์   เฉลิมกุล 

คาบ 7  
วันพุธ 

ม. 6/6 ค33201 728 
1. ครูทวีศักดิ์  ทองดอนน้อย 
2. ครูวันดี  เพชรสหาย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 4 

วันจันทร์ 
ม. 6/4 ค33201 728 



39 

ที ่ วัน  เดือน  ปี ผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้อง ผู้นิเทศ 

17 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.เหมือนชนก   เมืองวงศ์ 

คาบ 2  
วันพุธ 

ม. 6/14 ค33101 743 
1. ครูทวีศักดิ์   ทองดอนน้อย 
2. ครูณัฏฐนิช  วางท ีครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 2  
วันพุธ 

ม. 6/14 ค33101 743 

18 

ครัง้ที่ 1 
......./........../..... 

นางประดับพร  คณูทวีพาณิชย ์

คาบ 9 
วันอังคาร 

ม. 5/17 ค32101 123 
1. ครูศิริพร  คล่องจิตต์ 
2. ครูณัฏฐนิช  วางท ีครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 9 

วันอังคาร 
ม. 5/17 ค32101 123 

19 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.ถีระจิต   บุญเจริญ 

คาบ 6 
วันจันทร์ 

ม .4/11 ค31101 746 
1. ครูประดับพร  คูณทวีพาณิชย ์
2. ครูณัฐกานต์  เฉลิมกุล ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 6 

วันจันทร์ 
ม .4/11 ค31101 746 

20 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.นุชจิรา      ปิ่นแก้ว 

คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 6/9 ค33201 126 
1. ครูวันดี  เพชรสหาย 
2. ครูประดับพร  คูณทวีพาณิชย์ ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 6/9 ค33201 126 

21 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.พลอยรุ้ง    ศรีแย้ม 

คาบ 2  
วันพฤหัสบดี 

ม. 4/7 ค31101 726 
1. ครูศิริพร  คล่องจิตต์ 
2. ครูยุพิน  กระต่ายทอง ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 2  

วันพฤหัสบดี 
ม. 4/7 ค31101 726 

22 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.กมลชนก   บุญวาส 

คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 4/4 ค31201 124 
1. ครูณัฏฐนิช  วางที 
2. ครูวันดี  เพชรสหาย ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 7 
วันพุธ 

ม. 4/4 ค31201 124 



40 

ที ่ วัน  เดือน  ปี ผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้อง ผู้นิเทศ 

23 

ครั้งที่ 1 
......./........../..... 

น.ส.มิรันตรี  กลัดเล็ก 

คาบ 4 
วันอังคาร 

ม. 4/16 ค31101 742 
1. ครูประดับพร คูณทวีพาณิชย์ 
2. ครูณัฐกานต์  เฉลิมกุล ครั้งที่ 2 

......../........../.... 
คาบ 4 

วันอังคาร 
ม. 4/16 ค31101 742 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  (กำรงำน) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1  

......../........../.......... 
นางศรีไว    มหาพรหม 

จ. คาบ 2 
09.20 – 10.10 

ม.4/15 ง31101 747 นายปกรณ์กฤษ   หวังกุ่ม 

ครั้งที่ 2 . 
......./........../.......... 

ศ. คาบ 1 
08.30 – 10.10 

ม.6/12 ง33261 ประดิษฐ์1 นายปกรณ์กฤษ   หวังกุ่ม 

2 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

นายปกรณ์กฤษ   หวังกุ่ม 

จ. คาบ 7 
14.50 – 15.30 

ม.5/13 I30201 741 นางศรีไว    มหาพรหม 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พฤ. คาบ 2 
09.20 - 11.10 

ม.4/16 ง31265 741 นางศรีไว    มหาพรหม 

3 ครั้งที่ 1 
 ......../........../.......... 

นางอัญชัน   เดชมา 

พฤ. คาบ 1 
08.30 – 09.20 

ม5/13 ง32101 741 นางปราณี   บุญทวีบรรจง 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พุธ. คาบ 1 
08.30 – 09.20 

ม.5/11 ง32101 741 นางปราณี   บุญทวีบรรจง 

4 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

นางนวรัตน์  ล าพุทธา 

พุธ. คาบ 6 
13.50 – 14.40 

ม.1/17 ง21101 ประดิษฐ์1 นางงามนิตย์   แก้วด้วง 

ครั้งที่ 2 
 ......../........../.......... 

พฤ. คาบ 3 
10.20 – 11.10 

ม.1/15 ง21101 ประดิษฐ์1 นางงามนิตย์   แก้วด้วง 

5 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

นางงามนิตย์  แก้วด้วง 

พฤ. คาบ 1 
08.30 - 09.20 

ม.2/15 ง2201 กล.4 นางนวรัตน์   ล าพุทธา 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

ศ. คาบ 2 
09.20 – 10.10 

ม.2/17 ง2201 กล.4 นางนวรัตน์   ล าพุทธา 

 
 



42 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  (กำรงำน) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 
 

ครั้งที่ 1 
 ......../........../.......... นางสุรภา   เดชพงษ์ 

 

พุธ. คาบ 8 
14.40 – 15.30 

ม.2/9 ง22101 กล.2 น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต ์

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พุธ. คาบ 8 
14.40 - 15.30 

ม.2/9 ง22101 กล.2 น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต ์

7 
 

ครั้งที่ 1 
 ......../........../.......... น.ส.พิณกาญจน์ อรรถอนันต ์

 

พุธ. คาบ 2 
09.20 – 10.10 

ม.1/16 ง21101 ประดิษฐ์1 นางสุรภา   เดชพงษ์ 

ครั้งที่ 2 
 ......../........../.......... 

พุธ. คาบ 2 
09.20 – 10.10 

ม.1/16 ง21101 ประดิษฐ์1 นางสุรภา   เดชพงษ์ 

8 
 

ครั้งที่ 1  
......../........../.......... นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน 

 

จ. คาบ 3 
09.20 – 11.10 

ม.4/11 ง31261 อาหาร นายปกรณ์กฤษ   หวังกุ่ม 

ครั้งที่ 2 
 ......../........../.......... 

พฤ. คาบ 2 
09.20 – 11.10 

ม.5/13 ง32261 อาหาร นางศรีไว    มหาพรหม 

9 
 

ครั้งที่ 1  
......../........../.......... นางปราณี   บุญทวีบรรจง 

 

จ. คาบ 7 
13.50 – 14.40 

ม.2/2 ง22101 748 นางอัญชัน   เดชมา 

ครั้งที่ 2 
 ......../........../.......... 

ศ. คาบ 2 
09.20 – 10.10 

ม2/10 ง22101 748 นางอัญชัน   เดชมา 

10 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

น.ส.ฉันทนา  สมบัติ 

พุธ. คาบ 5 
12.00 – 12.50 

ม.3/13 ง23101 748 นายส.สยมภู   จุ้ยทอง 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พุธ. คาบ 5 
12.00 – 12.50 

ม3./13 ง23101 748 นายส.สยมภู   จุ้ยทอง 

 
 



43 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ( กำรงำน  ) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1  

......../........../.......... 
นายส.สยมภู   จุ้ยทอง 

พฤ. คาบ 3 
10.20 – 11.10 

ม.6/13 ง33101 748 น.ส.ฉันทนา  สมบัติ 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พฤ. คาบ 3 
10.20 – 11.20 

ม.6/13 ง33101 748 น.ส.ฉันทนา  สมบัติ 

12 ครั้งที่ 1 
 ......../........../.......... 

นางสางสุรีรัตน์   ยอดทอง 

ศ. คาบ 5 
12.00 – 12.50 

ม.3/2 ง23101 อาหาร น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต ์

ครั้งที่ 2 
 ......../........../.......... 

ศ. คาบ 5 
12.00 – 12.50 

ม.3/2 ง23101 อาหาร น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต ์

13 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

น.ส.พัชร ี หรี่หว่อง 

จ. คาบ 2 
09.20. – 11.10 

ม.2/12 ง22101 ประดิษฐ์1 นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

จ. คาบ 2 
09.20. – 11.10 

ม.2/12 ง22101 ประดิษฐ์1 นางเนาวรัตน์  สาระศาลิน 

14 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

น.ส.พัชราภรณ ์ ปุยสุวรรณ 

อ. คาบ 3 
10.20 – 11.10 

ม.6/12 ง33261 ประดิษฐ์1 นางสุรภา   เดชพงษ์ 

ครั้งที่ 2 . 
......./........../.......... 

อ. คาบ 3 
10.20 – 11.10 

ม.6/12 ง33261 ประดิษฐ์1 นางสุรภา   เดชพงษ์ 

15 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

น.ส.วีรส์ุดา   ทองศรี 

จ. คาบ 2 
09.20. – 10.10 

ม4/15 ง31101 747 นายปกรณ์กฤษ   หวังกุ่ม 

ครั้งที่ 2 
......../........../.......... 

จ. คาบ 4 
11.10 – 12.00 

ม.4/16 ง31101 747 น.ส.ฉันทนา  สมบัติ 

 
 



44 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (กำรงำน) 
ที วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
16 ครั้งที่ 1  

......../........../.......... 
น.ส.วภิารัตน์ จันทร์ฤทธิ์ 

อ. คาบ 5 
12.00-12.50 

ม.3/14 ง23101 748 นางอัญชัน   เดชมา 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พุธ. คาบ 2 
09.20-10.10 

ม.3/12 ง23101 748 นางศรีไว  มหาพรหม 

17 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

น.ส.สภุาพร   พันธ์พุฒ 

อ. คาบ 7 
13.50-14.40 

ม.5/11 I30201 748 นางอัญชัน   เดชมา 

ครั้งที่ 2  
......../........../.......... 

พุธ. คาบ 7 
13.50-14.40 

ม.5/16 I30201 233 น.ส.พิณกาญจน์  อรรถอนันต ์

18 ครั้งที่ 1  
......../........../.......... 

สาวิภา   อ าไพกุล 

อ. คาบ 5 
12.00-13.40 

ม.3/15 ง23101 741 นางศรีไว  มหาพรหม 

ครั้งที่ 2  
......./........../.......... 

พฤ. คาบ 3 
10.20-11.10 

ม.1/17 ง21101 ประดิษฐ์1 นางงามนิตย์   แก้วด้วง 

 

 

 

 

 

 

 



45 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายพิรุณ  ประภาจิตต์สุนทร 

พฤ. คาบ 1-2 
8:30–10.10 

3/13 ง23201 136 ปริญญา  เหลืองแดง 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พุธ. คาบ 2 
09:20-10:10 

3/9 ง23201 136 ปริญญา  เหลืองแดง 

2 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายปริญญา  เหลืองแดง 

จ. คาบ 6 
12:50-13:40 

4/4 ว31181 Com3 นายพิรุณ  ประภาจิตต์สุนทร 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... จ. คาบ 4 
11:10-11:50 

4/2 ว31181 Com3 นายพิรุณ  ประภาจิตต์สุนทร 

3 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.ชนกชนม์  มีน้อย 

พฤ. คาบ 7-8 
13:40-15:30 

2/10 ง22201 Com3 น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... ศ. คาบ 5-6 
12:00-13:40 

2/4 ง22201 138 น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

4 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายอลงกรณ์  สาเล็ก 

ศ. คาบ 7 
13:50-14:40 

4/5 ว31181 Com2 นายสปุราณี  อุทยานวรรธนะ 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พฤ. คาบ 2 
09:20-10:10 

4/15 ว31181 Com2 นายสปุราณี  อุทยานวรรธนะ 

5 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายสุปราณี  อุทยานวรรธนะ 

อ. คาบ 5 
12:00-13:40 

1/9 ว21181 Com2 นายอลงกรณ์  สาเล็ก 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... อ. คาบ 7 
13:40-15:30 

1/15 ว21181 Com2 นายอลงกรณ์  สาเล็ก 

 
 

18     ม.ิย.    61 
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19     มิ.ย.    61 
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21     มิ.ย.    61 
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46 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
6 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ 

อ. คาบ 5 
12:00-13:40 

1/3 ว21181 Com3 น.ส.ศศินันท์ หนองกุ่ม 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... อ. คาบ 6 
13:50-15:30 

1/2 ว21181 Com3 น.ส.ศศินันท์ หนองกุ่ม 

7 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.ศศินันท์ หนองกุ่ม 

ศ. คาบ 5 
12:00-13:40 

1/10 ว21181 Com1 นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... อ. คาบ 5 
12:00-13:40 

1/6 ว21181 Com1 นายพีระพงษ์  ประเสริฐสังข์ 

8 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.มลฤดี  โสภาพันธ์ 

จ. คาบ 2 
9:20-11:10 

2/5 ง22201 138 น.ส.นฤมล  จับจิตต ์

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... จ. คาบ 7 
13:50-15:30 

2/3 ง22201 138 น.ส.นฤมล  จับจิตต ์

9 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.เพ็ญนภา  ปุยสุวรรณ 

พ. คาบ 3 
10:20-12:00 

5/14 ง32141 138 น.ส.ชนกชนม์  มีน้อย 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... ศอ. คาบ 4 
11:10-11:50 

5/14 ง32141 138 น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

10 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.นิสากร  ล้อถาวร 

อ. คาบ 3 
10:20-12:00 

5/3 ง32141 Com1 นางศรีรัตน์  ศิริโฉม 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พฤ. คาบ 1 
8:30-10:10 

5/6 ง32141 Com1 นางศรีรัตน์  ศิริโฉม 

 
 

19     มิ.ย.    61 

25     มิ.ย.    61 

22     มิ.ย.    61 

26     มิ.ย.    61 
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47 
ตำรำงนิเทศภำยใน   ภำคเรยีนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ที ่ วันเดือนปี รำชื่อผู้นิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
11 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นางศรีรัตน์  ศิริโฉม 

อ. คาบ 7 
13:50-15:30 

6/1 ง33241 Com3 น.ส.นิสากร  ล้อถาวร 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... ศ. คาบ 1 
8:30–10.10 

6/11 ง33241 Com3 น.ส.นิสากร  ล้อถาวร 

12 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

จ. คาบ 2 
9:20-11:10 

3/16 ง23201 136 ชนกชนม์  มีน้อย 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พ. คาบ 7 
13:50-15:30 

3/14 ง23201 136 น.ส.ชนกชนม์  มีน้อย 

13 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

น.ส.นฤมล  จับจิตต ์

อ. คาบ 3 
10:20-12:00 

5/1 ง32141 Com2 น.ส.มลฤดี  โสภาพันธ์ 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พฤ. คาบ 3 
10:20-12:00 

5/9 ง32141 Com2 น.ส.มลฤดี  โสภาพันธ์ 

14 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายศุภกร  สงคราม 

อ. คาบ 3-4 
10:20-12:00 

6/14 ง33241 138 นายปริญญา  เหลืองแดง 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... อ. คาบ 3-4 
10:20-12:00 

6/14 ง33241 138 น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

15 ครั้งที่ 1 ......../........../.......... 

นายปวร  บุนนาค 

พฤ. คาบ 3-4 
10:20-12:00 

6/15 ง33241 138 น.ส.นงลักษณ์  ศิริฟัก 

ครั้งที่ 2 ......../........../.......... พฤ. คาบ 3-4 
10:20-12:00 

6/15 ง33241 138 นายปริญญา  เหลืองแดง 
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48 
ตำรำงนิเทศภำยใน  ภำคเรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2561  กิจกรรมแนะแนว 

ที ่ วัน  เดือน  ปี รำยช่ือผู้รับกำรนิเทศ ช่วงเวลำ ชั้น รหัส ห้องเรียน ผู้นิเทศ 
1 ครั้งที่ 1 

....../........../....... 
น.ส.วารี  พรหมมา 

ศ.3 
10.20 – 11.10 

ม.4/2 _ 723 นางสุนีย์  ศรีแก้ว 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.วารี  พรหมมา 
อ.3 

10.20 – 11.10 
ม.4/17 _ แนะแนว น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน์ 

2 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน์ 
ศ.2 

09.20 – 10.10 
ม.3/1 _ แนะแนว นางสุนีย์  ศรีแก้ว 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน์ 
ศ.6 

12.50 – 13.40 
ม.3/5 _ แนะแนว นางสุนีย์  ศรีแก้ว 

3 ครั้งที่ 1 
....../........../....... 

นางสุนีย์  ศรีแก้ว 
จ.2 

10.20 – 11.10 
ม.6/13 _  น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน์ 

ครั้งที่ 2 
....../........../....... 

นางสุนีย์  ศรีแก้ว 
จ.3 

10.20 – 11.10 
ม.6/8 _  

น.ส.เกษร ศรีบูรณากาญจน์ 
น.ส.วารี  พรหมมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


