
ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู/การตรวจเย่ียมหองเรียน    

โรงเรียนวัดลาดสนุน ภาคเรยีนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 ประจําเดือนกรกฎาคม  

วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

1 ก.ค. 2562 นางกาญจนา   มณีอินทร 1 (08.15 –09.15) หอง ป.1/3 ป.1/3 ท 11101 ภูผา 1.นางสุนทรี ทองอยู 

2.นางสาวปนัดดา แกวศรี 

นางสาวสุมนา มาลัยวงษ 4(12.30-13.30) หองป.3/1 ป.3 ส 13101 บุคคลสําคัญในทองถิ่น 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.น.ส.อรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นายจกัรี ดีเจริญ 4(12.30-13.30) หองป.3/3 ป.3 ว 13101 คุณคาและประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

2 ก.ค. 2562 นางสาวณิน   เจดียกัน 2 (09.15 –10.15) หองการงานมัธยม ป.1/4 พ 11101 เพศชาย  เพศหญิง 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นายสุรชัย  ปนสนิท 

3 ก.ค. 2562 นางสาวอุไรวรรณ จิตรัตน 1(8.30-9.30) อาคารมาน ี ป.4/1 ค 14101 การคูณและการหาร 1.นางสุรีพร พลเจริญ 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

นางสาวปาริชาติ จงเผือกกลาง 4(12.30-13.30) อ.มิตะนิ หองป.6/3 ป.6 อ 16101 การออกเสียง sh,ch,th,wh 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสุดาพร สิงหสุข 

นางสาวรุงนภา ปาสานะโก 1(08.30-09.30) หองวิทยประถม ป.6 ว 16101 สํารวจส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

นางสาวสุมนา มาลัยวงษ 4(12.30-13.30) หองป.3/1 ป.3 ส 13102 การต้ังถิ่นฐาน การดําเนินชีวิตและวัฒนฯ 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.น.ส.อรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นางสาวภาวิน ีเกตุมอญ 4(12.30-13.30) หองคอมพิวเตอร ป.3 ลดเวลาเรียน โดราเอมอนของหน ู 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสาวปนัดดา แกวศรี 

4 ก.ค. 2562 นางสาวนัดดา  รัตนพันธ 2(09.30-10.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ว.15101 อินเตอรเนต 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางลัดดาวัลย จีนสอาด 

นายธนิน เลิศยุทธศิลป 5(13.30-14.30) หองป.3/3 ป.3 ศ 13101 ดนตรีในชีวิตประจําวัน 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางเทพินทร หอมทอง 

5ก.ค. 2562 นางสาวทานวีร  สุกใส 1(08.30-09.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ว.15101 การปรับตัวของพืช 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางพรปวีณ สีแดง 

 

ก.ค. หนา 1 



วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

8 ก.ค. 2562 นางสุรีพร พลเจริญ 1(8.30-9.30) อาคารมาน ี ป.4/2 ท 14101 สํานวนภาษา 1.น.ส.อุไรวรรณ จิตรัตน 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นายกฤษณพล  อ่ําจิตร 3(10.30-11.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ท..15101 ชนิดของคํา 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

นางสาวนัดดา  รัตนพันธ 4(12.30-13.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ว.15101 การสมัครใชงาน E-mail 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางลัดดาวัลย จีนสะอาด 

นางสุนทรี   ทองอยู 1(08.30-09.20) หอง ม.3/1 ม.3 ท23101 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางวรลักษณ  วุฒิปราณี 

9 ก.ค. 2562 นางภิญญดา   รักษาเมือง 1(08.30-09.20) หอง ม.3/2 ม.3 ว23201 ระบบนิเวศน 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสาวพรปวีณ  สีแดง 

 

10 ก.ค. 2562 นางสาวอรพรรณ  ฤกษเปรมปรี 1(08.30-09.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ส.15101 จูฬาเสฎฐิชาดกและวัณนาโรหชาดก 1.นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสาวปนัดดา  แกวศรี 

นางสาวนันทรัตน ผลประดิษฐ 5(13.30-14.30) หองการงาน ป.6 ง 16101 การดูแลรักษาและทําความสะอาดเคร่ืองใชไฟฟา 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางลัดดาวัลย จีนสะอาด 

นางสาวมยุรี   ปานประสงค 2(09.20-10.10) หอง ม.3/1 ม.3 ค23101 การเขียนความสัมพันธของกราฟ 1.นางสนุทรี  ทองอยู 

2. นางสุดาพร  สิงหสุข 

11 ก.ค. 2562 วาที่ร.ต.เขมวัฒน เอียดขาว 5(13.30–14.30) หอง ป.2/4 ป.2 ท 12101 คําคลองจอง 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

น.ส.มยุรี  คมขํา 5(13.30–14.30) หอง ป.2/4 ป.2 ท 12101 คําคลองจอง 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวธัญชนก    ติกาพันธ  3(10.10-11.00) หอง ม.3/2 ม.3 ต23101 Adverbsc 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

12 ก.ค. 2562 นางสาวพันธทิวา ปททุม 4 (12.30-13.30) อ.มิตะนิ หองป6/4 ป.6 ค 16101 ตัวประกอบของจํานวนนับ 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

นายอุทยั ทานะเวช 1(08.30-09.30) ลานอเนกประสงค ป.6 พ 16101 การเสริฟวอลเลยบอล 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นายสุรชัย ปนสนิท 

15 ก.ค. 2562 นางจริยา    ปฐพีดุสิตา 7(13.50-14.40) ม.2/1 ม.2 ว22201 พลังงานทดแทน 1 1.นางสาวมยุรี  ปานประสงค 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

ก.ค. หนา 2 



วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

16 ก.ค. 2562        

17 ก.ค. 2562 นางสาวขวญัชนก ธรรมโหร 3(10.30-11.30) อ.มิตะนิ หองป6/4 ป.6 ท16101 สํานวนไทย 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

18 ก.ค. 2562 
นางชไมพร   ยังสนอง 1 (08.15 –09.15) หอง ป.1/2 ป.1/2 ท 11101 ภูผา 

1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวสุธิพร  ชมตระกูล 4(11.00-11.50) ม.3/1 ม.3 ส23101 ระบบการเมืองการปกครอง 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2. นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นางนลินนุช อํานวยสิน 5(13.30-14.30) หองป.3/3 ป.3 ค 13101 การบวกผลลัพธไมเกินแสน 1.นางอัจฉรา หลวงพันเทา 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

นางอัจฉรา หลวงพันเทา 6(14.30-15.30) หองป.3/2 ป.3 ค 13101 การลบผลลัพธไมเกินแสน 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

19 ก.ค. 2562 นายสุรชัย  ปนสนิท 4(12.30-13.30) หองพละ ป.2 ส.12101 ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย 1.น.ส.อรพรรณ  ฤกษเปรมปรี 

2.น.ส.ปนัดดา  แกวศรี 

นางสาวทานวีร  สุกใส 1(08.30-09.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ว.15101 ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางพรปวีณ สีแดง 

 

นางเทพินทร  หอมทอง  6(13.00-13.50) หองศิลปะ ม.3 ศ23101 ทัศนศิลป 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสนุทรี  ทองอยู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. หนา 3 



วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

22 ก.ค. 2562 นางสุนีรัตน  สุขประเสริฐ 2 (09.15 –10.15) หอง ป.1/4 ป.1/4 ง 11101 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางลัดดาวัลย  จีนสอาด 

นางสาวควรพิศ โปนะทอง 1(08.30-09.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ค.15101 การบวกลบคูณหารเศษสวน 1นางสาวมะยุรี  ปานประสงค 

2.นางนงนภัส  ชีวะกลินศักด์ิ 

นางนพรัตน  พลศักด์ิขวา 2(09.30-10.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 อ.15101 MY family 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 1(08.30-09.30) อ.มิตะนิ หองป.6/3 ป.6 ว 16101 ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ 1.นายจตุรงค สโรบล 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

นางสุดาพร  สิงหสุข 1(8.30-09.20) หอง ม.1/3 ม.1 อ 21101 I’ve got blond hair 1.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

2.นางสุนทรี  ทองอู 

นางกานตรวี  เกิดสมศรี 1(8.30-09.20) หองม1/2 ม.1 ท21101 กาพยยาน ี11 1.นางสุนทรี  ทองอยู 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางสาวสุชัญญา  พันธุทับ 4(11.00-11.50) หองม.1/2 ม.1 พ21101 ภาวะโภชนาการที่มีผลตอสุขภาพ 1.นางสุนทรี  ทองอยู 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางสาวนันทธีมา  ศรีรัณฑะ 1(08.30-09.20) ม.2/1 ม.2 ส22101 ภูมิภาคเอซัยใต 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นางวรลักษณ   วุฒิปราณี 6(13.00-13.50) ม.2/2 ม.2 ท22101 การเขียนสรางสรรค 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

23 ก.ค. 2562 

 

นางสาวนฤภร  ทรัพยไพบูลย 3 (10.15 –11.15) หอง ป.1/4 ป.1/4 ค 11101 การลบจํานวน 2 จํานวน 1.นางกาญจนา   มณีอนิทร 

2.นางสาวมยุร ีปานประสงค 

วาที่ร.ต.เขมวัฒน เอียดขาว 2 (09.15 –10.15) หอง ป.2/4 ป.2 ค 12101 รูปเลขาคณิต 1.นายสุรชัย ปนสนทิ 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

น.ส.มยุรี  คมขํา 2(09.15 –10.15) หอง ป.2/4 ป.2 ค 12101 รูปเลขาคณิต 1.นายสุรชัย ปนสนทิ 

2.นางมยุรี  ปานประสงค 

นายกฤษณพล  อ่ําจิตร 4(12.30-13.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ท..15101 ประโยค 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

นางอาทิตยา  เจรญิชอบ 2(09.20-10.10) หองม.1/3 ม.1 ส21102 การแบงเวลาของประวัติศาสตร 1.นางสาวมยุร ีปานประสงค 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางอุดมศรี  ตรทีิพศิริศีล 2(09.20-10.10) ม.2/2 ม.2 ว22101 การผลิตหนังสือ 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางลัดดาวัลย จีนสะอาด 

ก.ค. หนา 4 



 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

24 ก.ค. 2562 
นางสาวทิพยมณี  เทพวิญญากิจ 3 (10.15 –11.15) หอง ป.1/1 ป.1/1 ค 11101 การบวกจํานวน 2 จํานวนที่ผลบวกไมเกิน 10 

1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

วาที่ร.ต.หญิงนิภาวรรณ เขียวทุงนอย 
3 (10.15 –11.15) หอง ป.2/1 ป.2 ท 12101 คําควบกลํ้า ร ล 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวพรปวีณ  สีแดง 
1(08.30-09.20) หอง 

ม.1/1 

ม.1 ว21101 การสืบพันธุ 1.น.ส.มยุรี   ปานประสงค 

2.นางสุดาพร   สิงหสุข 

นางลัดดาวัลย   จีนสอาด 
3(10.10-11.00) ม.2/2 ม.2 ง22101 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสาวมยุรี  ปานประสงค 

นางสาวภาวิน ีเกตุมอญ 
2(09.30-10.15) หองคอมพิวเตอร ป.3 ลดเวลาเรียน ตนไมของฉัน 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสาวปนัดดา แกวศรี 

25 ก.ค. 2562 นายสุรชัย  ปนสนิท 5(13.30–14.30) หองพละ ป.2 ส.12101 การปฏิบัติตนในศาสนพธิ ี 1.น.ส.อรพรรณ  ฤกษเปรมปรี 

2.น.ส.ปนัดดา  แกวศรี 

นายประเสริฐ  อินทรใจเอือ้ (11.10-11.50) หองม.1/3 ม.1 ศ21101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับงานทัศนศิลป 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

26 ก.ค. 2562 นางสาวเกสินี มาตุกุล 4(12.30-13.30) หอง ป.3/4 ป.3 ท 13101 “ตัวสะกด” 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

29 ก.ค. 2562        

30 ก.ค. 2562 นางสาวอลิศรา  พิลาวรรณ 2 (09.15 –10.15) หองสมุด ป.1/2 ว 11101 ผล 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสาวพรปวีณ  สีแดง 

31 ก.ค. 2562        

ก.ค. หนา 5 



ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู/การตรวจเย่ียมหองเรียน    

โรงเรียนวัดลาดสนุน ภาคเรยีนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 ประจําเดือนสิงหาคม 

วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

1 ส.ค.2562        

2 ส.ค.2562 นางสาวณิน   เจดียกัน 2 (09.15 –10.15) หองการงานมัธยม ป.2/1 พ 12101 การสรางเสริมสุขภาพที่ดี 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นายสุรชัย  ปนสนิท 

 นายอุทยั ทานะเวช 1(08.30-09.30) ลานอเนกประสงค ป.6 พ 16101 การโตคูขามตาขาย 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นายสุรชัย ปนสนิท 

5 ส.ค.2562 นายจกัรี ดีเจริญ 1(08.30-09.30) หองป.3/1 ป.3 ว 13101 แรงกับการเคล่ือนที่ของวัตถ ุ 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

นายธนิน เลิศยุทธศิลป 4(12.30-13.30) หองป.3/3 ป.3 ศ 13101 ดนตรีในทองถิ่น 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางเทพินทร หอมทอง 

6 ส.ค.2562 นางสาวควรพิศ โปนะทอง 13.30-14.30 อาคารเรียนมาน ี ป.5 ค.15101 โจทยปญหาทศนิยม 1นางสาวมะยุรี  ปานประสงค 

2.นางนงนภัส  ชีวะกลินศักด์ิ 

7 ส.ค.2562 นางสาวขวญัชนก ธรรมโหร 3(10.30-11.30) อ.มิตะนิ หองป6/4 ป.6 ท16101 คําที่มาจากภาษาตางประเทศ 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวรุงนภา ปาสานะโก 1(08.30-09.30) หองวิทยประถม ป.6 ว 16101 หวงโซอาหาร 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

8 ส.ค.2562 นางสาวปนัดดา แกวศรี 3(10.30-11.30) อ.มิตะนิ หองป.

6/1 

ป.6 ส 16101 ศาสนาตางๆ ในประเทศไทย 1. นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นางอัจฉรา หลวงพันเทา 6(14.30-15.30) หองป.3/2 ป.3 ค 13101 เวลา 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

9 ส.ค.2562 นางสาวเกสินี มาตุกุล 4(12.30-13.30) หอง ป.3/4 ป.3 ท 13101 “กลอนสี” 1.นางนลินนุช อํานวยสิน 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

13 ส.ค.2562        

14 ส.ค.2562        

 

 

ส.ค. หนา 1 



วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

15 ส.ค.2562 นางสาวจรรยาพร วิชัยสิทธกิุล 2(09.30-10.30) อาคารมาน ี ป.4/4 ส 14101 การเลือกซ้ือสินคาและบริการ 1.นางสุรีพร พลเจริญ 

2.น.ส.อรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

นางนลินนุช อํานวยสิน 6(14.30-15.30) หองป.3/3 ป.3 ค 13101 การวัดความยาว 1.นางอัจฉรา หลวงพันเทา 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

16 ส.ค.2562 นางสาวนันทรัตน ผลประดิษฐ 5(13.30-14.30) หองการงาน ป.6 ง 16101 การปรุงอาหาร 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางลัดดาวัลย จีนสะอาด 

19 ส.ค.2562 น.ส.วราภรณ สิทธิมโนรถ 44 (12.30 –

13.30) 

หอง ป.2/2 ป.2 อ 12101 Shapes 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุดาพร สิงหสุข 

นางสาวอรพรรณ  ฤกษเปรมปรี 4(12.30-13.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 ส.15101 หนาที่และมารยาทชาวพุทธ 1.นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสาวปนัดดา  แกวศรี 

นางสาวพันธทิวา ปททุม 1(08.30-09.30) อ.มิตะนิ หองป.

6/1 

ป.6 ค 16101 ทิศและแผนผัง 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

20 ส.ค.2562 นางสาวทิพยมณี  เทพวิญญากิจ 4 (12.30 –13.30) หอง ป.1/1 ป.1/1 ค 11101 จํานวนนับ 11-20 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 1(08.30-09.30) อ.มิตะนิ หองป6/4 ป.6 ว 16101 ทรัพยากรดินและการอนุรักษทรัพยากรดิน 1.นายจตุรงค สโรบล 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

21 ส.ค.2562 วาที่ร.ต.หญิงนิภาวรรณ เขียวทุงนอย 3(10.15-11.15) หอง ป.2/1 ป.2 ท 12101 คําที่ออกเสียงอะ มีรูป และไมมีรูป 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวปนัดดา แกวศรี 2(9.30-10.30) อ.มิตะนิ หองป6/4 ป.6 ส 16102 ประเทศเพื่อนบานของไทย 1. นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

22 ส.ค.2562 นางสาวสุธิพร  ชมตระกูล คาบ 4 (11.00-

11.50) 

ม.3/1 ม.3 ส23101 วัฒนธรรมไทยภูมิปญญาไทย 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2. นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

23 ส.ค.2562 นางสาวพรรณนิภา นาราษฎร 1(8.30-9.30) อาคารมาน ี ป.4/3 ง 14101 งานบาน 1.นางสุรีพร พลเจริญ 

2.นางลัดดาวัลย  จีนสอาด 

นางสาวจรรยาพร วิชัยสิทธกิุล 4(12.30-13.30) อาคารมาน ี ป.4/4 ส 14101 สิทธิพื้นฐานของผูบริโภค 1.นางสุรีพร พลเจริญ 

2.น.ส.อรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

26 ส.ค.2562 นางสุนีรัตน  สุขประเสริฐ 3 (10.15 –11.15) หอง ป.1/2 ป.1/2 ง 11101 อาหารและโภชนาการ 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางลัดดาวัลย  จีนสอาด 

นางสาวอุไรวรรณ จิตรัตน 1(8.30-9.30) อาคารมานี ป.4/1 ค 14101 การหาร 1.นางสุรีพร พลเจริญ 

2.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

ส.ค. หนา 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

27 ส.ค.2562 น.ส.ชลธิกาญจน ภูมีศรี 4(12.30 –13.30) หอง ป.2/3 ป.2 ท 12101 คําควบกลํ้า ร ล 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

28 ส.ค.2562        

29 ส.ค.2562 นางสาวอลิศรา  พิลาวรรณ 4 (12.30 –13.30) หองสมุด ป.1/4 ว 11101 แหลงที่อยูอาศัยของสัตว 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสาวพรปวีณ  สีแดง 

นางนพรัตน  พลศักด์ิขวา 1(08.30-09.30) อาคารเรียนมาน ี ป.5 อ.15101 Where Aninmals live 1นางสาวควรพิศ โปนะทอง 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

30 ส.ค.2562        

ส.ค. หนา 3 



ตารางการนิเทศการจัดการเรียนรู/การตรวจเย่ียมหองเรียน    

โรงเรียนวัดลาดสนุน ภาคเรยีนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 ประจําเดือนกันยายน 

วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

2 ก.ย.2562 นางกาญจนา   มณีอินทร 1 (08.15 –09.15) หอง ป.1/3 ป.1/3 ท 11101 ไปโรงเรียน 1.นางสุนทรี ทองอยู 

2.นางสาวปนัดดา แกวศรี 

3 ก.ย.2562 นางสุนทรี   ทองอยู 4(11.00-00.50) หอง ม.3/2 ม.3 ท23101 การพูดในโอกาสตาง ๆ 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางวรลักษณ  วุฒิปราณี 

4 ก.ย.2562 นางสาวปาริชาติ จงเผือกกลาง 4(12.30-13.30) อ.มิตะนิ หองป.6/3 ป.6 อ 16101 การออกเสียง sk,sc,st,sp 1.นางนงนภัส ชีวะกลินศักด์ิ 

2.นางสุดาพร สิงหสุข 

5 ก.ย.2562        

6 ก.ย.2562 นางภิญญดา   รักษาเมือง  4(6 ก.ย.2562) หอง ม.3/1 ม.3 ว23201 ชีวิตและส่ิงแวดลอม 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสาวพรปวีณ  สีแดง 

9 ก.ย.2562 นายประเสริฐ  อินทรใจเอือ้ 2-3(09.20-11.00) หองม.1/2 ม.1 ศ21101 งานทัศนศิลป 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางสาวธัญชนก    ติกาพันธ 3 (10.10-11.00) หอง ม.3/1 ม.3 ต23101  Adjective 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

10 ก.ย.2562 นางกานตรวี  เกิดสมศรี 3(10.10-11.00) หองม1/3 ม.1 ท21101 นิราศพระบาท 1.นางสุนทรี  ทองอยู 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางสาวนันทธีมา  ศรีรัณฑะ  6(13.00-13.50) ม.2/3 ม.2 ส22101 พระพุทธศาสนา 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล  7(13.50-14.40 ม.2/3 ม.2 ว22101 การออกแบบผลิตภัณฑ 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2. นางลัดดาวัลย จีนสะอาด 
11 ก.ย.2562 นางสุรีพร พลเจริญ 2(9.30-10.30) อาคารมานี ป.4/2 ท 14101 กลอนสี่ 1.น.ส.อุไรวรรณ จิตรัตน 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสุดาพร  สิงหสุข 4(11.00-11.50) หอง ม.1/2 ม.1 อ 21101 Is there any food? 1.น.ส.มยุรี ปานประสงค 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

นางสาวสุชัญญา  พันธุทับ 3(10.10-11.00) หอง ม.1 พ21101 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนยายผูปวย 1.นางสุนทรี  ทองอยู 

2.นางสุดาพร  สิงหสุข 

นางสาวมยุรี   ปานประสงค 1(08.30-09.20) หอง ม.3/3 ม.3 ค23101 การแกระบบสมการเชิงเสน 1.นางสนุทรี  ทองอยู 

2. นางสุดาพร  สิงหสุข 

ก.ย. หนา 1 



วัน/เดือน/ป ชื่อ – สกุล ผูรับการนิเทศ คาบ/เวลา สถานที ่ ระดับชั้น รหัส/วิชา เรื่อง ชื่อ-สกุล ผูนิเทศ 

12 ก.ย.2562        

13 ก.ย.2562 นางชไมพร   ยังสนอง 5 (13.30 –14.30) หอง ป.1/2 ป.1/2 ท 11101 ไปโรงเรียน 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางสาวนฤภร  ทรัพยไพบูลย 3 (10.15 –11.15) หอง ป.1/4 ป.1/4 ค 11101 แผนภูมิรูปภาพ 1.นางกาญจนา   มณีอินทร 

2.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

นางสาวพรปวีณ  สีแดง 2-3(9.20-11.00) หองม1/3 ม.1 ว21101 การสังเคราะหแสงของพืช 1.น.ส.มยุรี   ปานประสงค 

2.นางสุดาพร   สิงหสุข 

นางอาทิตยา  เจริญชอบ 2(09.20-10.10) หองม1/2 ม.1 ส21102 อาณาเขตของประเทศไทย 1.นางสาวมยุร ีปานประสงค 

2.นางสาวอรพรรณ ฤกษเปรมปรี 

16 ก.ย.2562        

17 ก.ย.2562 น.ส.วราภรณ สิทธิมโนรถ 4(12.30-13.30) หอง ป.2/4 ป.2 อ 12101 Colour 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุดาพร สิงหสุข 

นางลัดดาวัลย   จีนสอาด 1(08.30-09.20) ม.2/3 ม.2 ง22101 อาหาร 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

นางเทพินทร  หอมทอง 6 (13.00-13.50) หองศิลปะ ม.3 ศ23101 ทัศนศิลป 1.นางสาวมยุรี ปานประสงค 

2.นางสนุทรี  ทองอยู 

18 ก.ย.2562 นางจริยา    ปฐพีดุสิตา 1(08.30-09.20) ม.2/2 ม.2 ว22201 พลังงานทดแทน 2 1.นางสาวมยุรี  ปานประสงค 

2.นางสาวพรปวีณ สีแดง 

19 ก.ย.2562 น.ส.ชลธิกาญจน ภูมีศรี 5 (13.30 –14.30) หอง ป.2/4 ป.2 ท 12101 คําคลองจอง 1.นายสุรชัย ปนสนิท 

2.นางสุนทรี ทองอยู 

นางวรลักษณ   วุฒิปราณี 2(09.20-10.10) ม.2/1 ม.2 ท22101 เคร่ืองหมายวรรคตอน 1.นางจริยา ปฐพีดุสิตา 

2.นางสุนทรี  ทองอยู 

20 ก.ย.2562 นางสาวพรรณนิภา นาราษฎร 1(8.30-9.30) อาคารมาน ี ป.4/3 ง 14101 งานเกษตร 1.นางสุรีพร พลเจรญิ 

2.นางลัดดาวัลย  จีนสอาด 

23 ก.ย.2562        

24 ก.ย.2562        

25 ก.ย.2562        

26 ก.ย.2562        

27 ก.ย.2562        

30 ก.ย.2562        

ก.ย. หนา 2 



 


