
แบบส ารวจการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่  20 มิถุนายน 2554  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
รายวิชาที่รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 

หมายเหต ุ
ว/ด/ป รายวิชา รหัสวิชา ชั้น/ห้อง ชั่วโมงที่ 

1 นายหัสฎี   พรมชาติ 29 มิ.ย. 2554 สังคมศึกษาฯ ส32101 ม.5/2 3  
2 นายบุญเพียร  เยี่ยมรัมย์ 28 มิ.ย. 2554 สังคมศึกษาฯ ส21101 ม.1/1 3  

3 นายค าตัน  ป้องศรี 29 มิ.ย. 2554 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

อ31101 
อ32101 
อ32101 

ม.4/1 
ม.5/1 
ม.5/2 

1 
3 
4 

 

4 นายบุญศักดิ์  ทานะเวช 28 มิ.ย. 2554 สุขศึกษาฯ พ32101 ม.5/1 6  
5 นางสาวอมร   มูลสาร 1 ก.ค. 2554 การงานอาชีพฯ ง21101 ม.1/2 3  
6 นายเศกสรรค์  สังขทิพย์ 29 มิ.ย. 2554 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด อ30201 ม.4/1 3  
7 นายเรืองฤทธิ์  บัวจันทร์ 27 มิ.ย. 2554 คณิตศาสตร์ ค33101 ม.3/1 4  
8 นางอมร  สายเนตร 28 มิ.ย. 2554 ภาษาไทย ท33101 ม.3/1 2  
9 นายวรชัย  โคตมะณี 28 มิ.ย. 2554 การเขียนโปรแกรมฯ ง30203 ม.5/1 1-2  
10 นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร ์ 21 มิ.ย. 2554 คณิตศาสตร์ ค21101 ม.1/2 3  
11 นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์ 28 มิ.ย. 2554 ภาษาไทย ท21101 ม.1/2 2  
12 นางสาวธิดารัตน์  สร้อยจักร 30 มิ.ย. 2554 ฟิสิกส์ ว40204 ม.6 2  
13 นางสาวอัญชุลี   อุดรกิจ 28 มิ.ย. 2554 สังคมศึกษาฯ ส22101 ม.2/2 4  
14 นางนาถนภา   สารทะวงศ์ 28 มิ.ย. 2554 คณิตศาสตร์ ค21101 ม.2/2 2  
15 นางประภากร  ทองน้อย 28 มิ.ย. 2554 ภาษาอังกฤษ อ21101 ม.1/1 2  
16 นางสาวกัญชลัช  ศรีลามา 29 มิ.ย. 2554 ภาษาไทย ท31101 ม.4/2 5  
17 นายยุทธนา   เส้นเศษ 29 มิ.ย. 2554 ชีววิทยา4 ว40245 ม.6 6  
18 นายไพบูลย์   จ าปาปั่น 23 มิ.ย. 2554 เคมี ว31102 ม.4/1 5  
19 นางสาวดาฤณี   แสงวงค์ 23 มิ.ย. 2554 เคมี ว40225 ม.6/1 4  
20 นางสาวธนศริน  รดารงค์ 1 ก.ค. 2554 ประวัติศาสตร์ ส21102 ม.1/1 6  
21 นางสาวจันทร์ทิมา  ภะวัง 23 มิ.ย. 2554 คณิตศาสตร์ ค21201 ม.1/1 2  
22 นายสุรชัย   บุญมาตย ์ 29 มิ.ย. 2554 ดนตรี – นาฎศิลป์ ศ21101 ม.2/1 2  
23 นายบุญธรรม   กันทะเชียร 29 มิ.ย. 2554 พลศึกษา พ21103 ม.1/3 3  
24 นายจิตบุญย์  แก้วกาหลง 29 มิ.ย. 2554 ศิลปะ ศ22101 ม.1/1 2  
25 นายสมชาติ   ไชยด า 22 มิ.ย. 2554 โครงงานวิทยาศาสตร์ ว21201 ม.1/2 2  
26 นางสาวศิริพร   รูปทอง 28 มิ.ย. 2554 คอมพิวเตอร์ ง21102 ม.1/1 1  

 


