
ล าดบัที ่ว/ด/ป ชือ่ - สกลุ ช ัน้ ช ัว่โมงที่ หอ้ง รหสัวชิา ชือ่ผูน้เิทศ

1 19-ม.ิย.-56 นางมัทนียา  ศลิาศรี ม.2/2 4 125 ท22101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

2 นางวลิาวรรณ  สมลอืแสน ม.3/10 5 234 แนะแนว รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

3 นางพกิลุทอง  เจรนุกลุ ม.4/14 5 245 ท31101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

4 นางณัฏฐยิาภรณ์  เทศนอ้ย ม.3/4 6 225 อ23101 รองฯ สมเดช  สอนถม

5 นายเสร ี นธิทิรัพย์ ม.4/9 4 611 ง31101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

6 นายวฒุชิยั  จ าปาหวาย ม.4/1 4 321 ว30201 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

7 นายสรุพงษ์  พนูทอง ม.3/1 5 222 ค32101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

8 นางสาวสวุนิา  ไกรออ่น ม.4/2 6 135 ส30204 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

9 นายพยัพ  สมลอืแสน ม.1/1 3 243 แนะแนว นายประยทุธ  ค าจันลา

10 นางสาวสกุัญญา  สมนอ้ย ม.3/6 3 538 ว23101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

11 นางดวงพร  เอน่นู ม.1/2 1-2 521 ว22101 นางศศมน  มะปราง

12 Mr.chia Syvarius Alando  ม.4/5 2 636 อ30213 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

13 26-ม.ิย.-56 นางสาวรัมภลดาวัณย ์ เพชรล ้า ม.6/12 1-2 631 อ30209 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

14 นางบษุบง  นรัินตส์ขุ ม.2/10 3 ช.1 ง20203 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

15 นางปรยีา  แสงศร ี ม.4/14 1 245 อ30221 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

16 นายสทุธพิล ทองเทยีม ม.6/5 5 138 ส33101 รองฯ สมเดช  สอนถม

17 นางสาวอไุร  ทองดี ม.3/9 1-2 518 ง20242 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

18 นายบรรจบ ทัพซา้ย ม.4/4 1 624 ศ31101 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

19 นายสพุล  เจรญิทรัพย์ ม.4/5 4 สนามบาส พ30201 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

20 นางศศมน  มะปราง ม.5/11-12 3-4 514 ง32295 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

21 นางรัศม ี ธาดารัตน์ ม.2/1 1 528 ว22101 นายประยทุธ  ค าจันลา

22 นางโฉมฉาย  เพชรผล ม.4/3 6 636 อ31101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

23 นายกัมปนาท  ศรอีทุธา ม.6/14 2 247 ค30209 นางศศมน  มะปราง

24 นางวานุช  ศรบีญุมานนท์ ม.6/9 2 237 ท31101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

25 3-ก.ค.-56 นายวรีะยทุธ  ศลิาศรี ม.3/2 2 223 ท23101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

26 นายสญัญา  เบา้วัน ม.6/13 1-2 801 ง33271 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

27 นางสาวสาวติร ี ลามพัฒน์ ม.4/3 3 126 ส31101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

28 นางพมิพส์นิ ี ธเนศนษิฐ์ ม.4/10 5 223 ท30201 รองฯ สมเดช  สอนถม

29 นางบณุฑรกิา  บญุหลา้ ม.2/4 3 528 ว22101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

30 นางพัธมน  ตันทะพงษ์  ม.2/1 2 126 ค20203 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

31 นางนพวรรณ  นันตา ม.3/2 6 223 อ23201 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

32 นางสาววรพีร  ชาตชินะ ม.5/14 1 246 อ32101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

33 นายพชิติ  ทองลน้ ม.5/14 3 246 ค30205 นายประยทุธ  ค าจันลา

34 นางสาวกติตพิร  อาพา ม.6/14 6 247 ว30233 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

35 นายอภวิชิญ ์ อภริมยานนท์ ม.2/10 4-5 902 ง22101 นางศศมน  มะปราง

36 นางทองทศ   แสงดารา ม.2/1 4 126 ค22101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

ล าดบัที ่ว/ด/ป ชือ่ - สกลุ ช ัน้ ช ัว่โมงที่ หอ้ง รหสัวชิา ชือ่ผูน้เิทศ

37 10-ก.ค.-56 นายปาณท  เวยีงเหล็ก ม.5/13 7 801 ง32101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

38 Mr.Vewessce Jude ม.4/8 1 638 อ30213 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

39 นายเสกสรรค ์ จันสนทิ ม.1/1 2 532 ค21101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

40 นายประสาน  จันเจยีวใช ้ ม.5/8 3-4 337 ว32101 รองฯ สมเดช  สอนถม

41 นางจงรักษ์  พนูทอง ม.3/1 3 222 ส23101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

42 นางจตพุร  จติมาตย์ ม.4/2 2 424 ค30201 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

43 นายณรงครั์ชช ์ ธรีสคุนธ์ ม.6/8 3 531 พ33101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

44 นายวฒุชิยั  มหานาม ม.1/9 1 524 ท21101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

45 นายชชูาต ิ ภริมยไ์กรภักดิ์ ม.1/10 2 523 ส21101 นายประยทุธ  ค าจันลา

46 นางดรุณณี  จงึตระกลู ม.3/11 3 ลานธรรม ส23102 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

47 นางอบุลรัตน ์ พรหมพบิลูย์ ม.1/4 2 535 ค21101 นางศศมน  มะปราง

8-ก.ค.-56 นายชาตร ี ขนุภักดี ม.4/1 2 518 ง31101 รองฯ สมเดช  สอนถม
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8-ก.ค.-56 นางมยรุ ี ตรกึตรอง ม.1/1 5-6 701 ง21101 รองฯ สมเดช  สอนถม

15-ก.ค.-56 นายกติตพิงษ์ จรัญศริไิพศาล ม.4/14 6-8 517 ง31103 รองฯ สมเดช  สอนถม

15-ก.ค.-56 นายไชยา  เหลา่ประเสรฐิ ม.6/3 5 ช4 ง33101 รองฯ สมเดช  สอนถม

16-ก.ค.-56 นางสาววภิาพร  นามหงิษ์ ม.6/1 1 421 ค30209 รองฯ สมเดช  สอนถม

ล าดบัที ่ว/ด/ป ชือ่ - สกลุ ช ัน้ ช ัว่โมงที่ หอ้ง รหสัวชิา ชือ่ผูน้เิทศ

1 20-ม.ิย.-56 นางสายหยดุ  ภริมยไ์กรภักดิ์ ม.2/2 2-3 ศ1 ศ21101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

2 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์ ม.3/1 5 228 ท23101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

3 นางสมปอง  โฆษจันทรา ม.2/5 2 122 ส22102 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

4 นางสาววรรณพร   ศรมี ี ม.3/1 6 222 อ23101 รองฯ สมเดช  สอนถม

5 นางพรทพิา  นอ้ยดี ม.5/3 3 634 อ32101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

6 นางเกษร  หาจันดา ม.4/1 1 638 อ30203 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

7 นางอัมพร  เสอืชา้ง ม.2/1 6 126 แนะแนว นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

8 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี ม.1/3 2 534 ค21101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

9 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี ม.4/1 3 135 ส31101 นายประยทุธ  ค าจันลา

10 นางพชิญดา  ขนุภักดี ม.5/3 4 232 ท32101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

11 นายกติต ิ ทับขันต์ ม.3/4 5-6 ช.3 ง23101 นางศศมน  มะปราง

12 นายชชูาต ิ วงศก์ลาง ม.3/2 5 223 ค23101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

13 27-ม.ิย.-56 นางพัฒน์นร ี ศริวิารนิทร์ ม.3/11 4 233 ค20209 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

14 นายวนัิย  ภวูนาถศรัณญา ม.4/1 2 414 ค31101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

15 ดร.สทิธชิยั นลิแกง้ ม.4/3 3-4 616 ว30241 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

16 นางทัศนีย ์ งามสมหาญ ม.1/9 2-3 ช5 ง21101 รองฯ สมเดช  สอนถม

17 นายภัทรพงษ์  เจรญิสมบัติ ม.3/4 1 538 ว23101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

18 นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ ม.5/2 4 412 ค32101 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

19 นางสาวชจูติ  รักษ์มณี ม.1/8 1 522 พ21101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

20 นางนุชนาถ  เหลา่ประเสรฐิ ม.5/1 2 234 ท32101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

21 นางเยาวนติย ์  อปุระชยั ม.2/1 3 126 ส22101 นายประยทุธ  ค าจันลา

22 นางปรานี  มณีกานนท์ ม.4/2 4 131 ส31101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

23 นางสาวจตพุร  ภูศ่ริภิญิโญ ม.5/5 5 134 ส32102 นางศศมน  มะปราง

24 นางแกน่จันทร ์ งสินัเทยีะ ม.4/14 5 245 ว31107 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

25 4-ก.ค.-56 นางวไิลลักษณ์  พระบรรเทา ม.6/11 5-6 238 ว33101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

26 นางสาวรัตนาภรณ์  พลธรรม ม.1/11 5-6 243 ว21101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

27 นางสาวมลฤด ี โนนทอง ม.4/12 3-4 514 ง31265 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

28 นายพรีะพงษ์  ตรศีาสตร์ ม.5/4 2 623 ศ32101 รองฯ สมเดช  สอนถม

29 นายวงเดอืน  สมรอืแสน ม.4/13 3-4 901 ง30271 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

30 นางชวนชืน่ มลลิา ม.5/6 1 333 ว30223 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

31 นางสกุัญญา  สมลอืแสน ม.6/11 2 624 อ33101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

32 นางนงคนุ์ช เพ็ชรนอก ม.1/11 1-2 514 ง21101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

33 นางสาวไพพร  ปราบพาล ม.1/1 3 532 ส21102 นายประยทุธ  ค าจันลา

34 นางสมหวัง  ยศเรอืง  ม.6/14 4 601 ง33101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

35 Miss  LIU  QI  QI ม.1/3 6 334 จ20205 นางศศมน  มะปราง

36 นางนราวด ี วงศก์ ิง่ค า ม.3/11 5-6 ช.2 ง23101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

ล าดบัที ่ว/ด/ป ชือ่ - สกลุ ช ัน้ ช ัว่โมงที่ หอ้ง รหสัวชิา ชือ่ผูน้เิทศ

37 11-ก.ค.-56 นางพมิพพ์ร  อุน่ผาง ม.4/2 5 627 อ31101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

38 นายธนเดช วไิลรัตนากลุ ม.2/4 5-6 612 ง22101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

39 นางภัชราภรณ์  ค า่คณู ม.5/1 4 226 ท30203 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

40 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย ์ ม.6/6 3-4 331 ว30225 รองฯ สมเดช  สอนถม

41 นางชยามร  พมิพส์ขุ ม.4/12 3-4 514 ง30262 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

42 นางสาวบรรจง  ปู่ เพ็ง ม.3/6 6 สนาม พ23102 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

43 นางนพลักษณ์  พงษ์รักษ์ ม.1/1 2 532 ส21201 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

44 Mr.Chester L. Acain ม.4/1 2 635 อ30213 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

 ตารางการนเิทศสงัเกตการสอนของคร ูโรงเรยีนชุมแพศกึษา
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45 นางปารชิาต  ปาลนิทร ม.6/3 3-4 337 ว30245 นายประยทุธ  ค าจันลา

46 นางประทิน่  ลอืชา ม.2/1 4 126 ส22102 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

47 นางปฐมาธดิา  แสนศรรีะ ม.5/3 1 136 แนะแนว นางศศมน  มะปราง

48 นายพฤทธิ ์ จันทรบตุร ม.4/11 5-6 516 ง33265 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

49 18-ก.ค.-56 นางภัสสรวีัลย ์ ทะคง ม.5/12 3-4 หอ้งสมดุ ท30213 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

50 นางสาวเยาวรัตน ์ โคตรส าราญ ม.6/5 6 รย.1 พ30205 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

51 นางสาวปิยะฉัตร  เพชรไพรนิทร์ ม.4/12 3 132 ส30281 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

52 นางศศริจน ์ รอ้ยดาพันธุ์ ม.6/8 3 231 ท33101 รองฯ สมเดช  สอนถม

53 Mr.Terry ม.5/14 2 246 อ30223 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

54 นายประยทุธ  ค าจันลา ม.5/8 4 522 พ32101 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

55 นางสาวกรกนก  หลอดอาสา ม.5/14 8 246 ส32101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

56 นางนันทน์ภัส  นามสดุตา ม.2/2 1 125 ค21101 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

57 นางสาวสภุาพร  ชวเดชารัตน์กลุ ม.5/12 5 แนะแนว ฝ30241 นายประยทุธ  ค าจันลา

ล าดบัที ่ว/ด/ป ชือ่ - สกลุ ช ัน้ ช ัว่โมงที่ หอ้ง รหสัวชิา ชือ่ผูน้เิทศ

1 21-ม.ิย.-56 นายอภวิัฒน ์ ศรกีันหา ม.6/7 2 337 ว30225 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

2 นายนพคณุ  สบืเลย ม.6/14 7 623 I33901 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

3 นายสนอง  สมเทศน์ ม.6/10 5 423 ค33101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

4 นายภัทรพงษ์  แซงจันดา ม.6/7 3 412 ค30209 รองฯ สมเดช  สอนถม

5 นางสาวกาญจนา  ใกลก้ลาง ม.3/8 4 236 จ20215 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

6 นางอรนุช  บญุเกษม ม.6/6-7 7 616 แนะแนว นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

7 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ ม.5/13 3-4 ศ2 ศ30233 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

8 นางสาวปราณี  ชุม่จติต์ ม.4/14 4 245 จ30231 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

9 นางสาวคนษิฐา  ระโหฐาน ม.6/12 5 633 ย30267 นายประยทุธ  ค าจันลา

10 นายสมด ี ศรบีญุมานนท์ ม.5/5 5 333 ว30223 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

11 นางทพิาพรรณ   ลา่มสมบัติ ม.1/3 4-5 702 ง20201 นางศศมน  มะปราง

12 นายชยัรัตน ์ บรูณสรรค์ ม.5/13 2 สนาม พ30203 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

13 28-ม.ิย.-56 นางสาวอษุณี   ชาตพิหล ม.4/1 4 527 ค30201 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

14 นายศริ ิ ชาตชิ านาญ ม.5/2 3 422 ค30205 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

15 นายโชคสวัสดิ ์ โพธกิลุ ม.2/1 5 522 พ22101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

16 นางยภุานติย ์ สงัขท์อง ม.5/11 3 638 อ30230 รองฯ สมเดช  สอนถม

17 นางสาคร  พันธะลี ม.1/1 2-3 อาคารดนตรี ศ21101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

18 นางกมลทพิย ์ โพธิจั์นทร์ ม.1/8 7 525 อ20201 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

19 นายฉัตรชยั  รัชอนิทร์ ม.2/5 4-5 527 ว20202 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

20 นางสาวแคทลยีา  มหาวงศ์ ม.5/14 2 246 ว30249 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

21 นางสายชล  ชาตไิทย ม.6/5 5-6 238 ว33101 นายประยทุธ  ค าจันลา

22 นางอัจฉรา  กรีตรัิงสรรค์ ม.1/9 4 521 ว21101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

23 นายวะนชิ  อปุระชยั ม.6/8 3 133 ส33101 นางศศมน  มะปราง

24 นายอนนท ์ อุน่ผาง ม.6/9 3-4 323 ว30205 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

25 5-ก.ค.-56 นางสภุาวด ี  เจรญิสมบัติ ม.3/6 4 227 ส23101 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

26 นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา ม.4/14 7 ศ2 ศ30101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

27 นางณัฐปภัสร ์ ธรีสคุนธ์ ม.4/5 5 524 พ31101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

28 นางยพุาพนิ  บรูณสรรค์ ม.2/1 6 228 ท22101 รองฯ สมเดช  สอนถม

29 นายประดษิฐ ์ ฦาชา ม.4/10 3 232 ค30203 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

30 นางวันเพ็ญ  ทับขันต์ ม.3/1 6-7 ศ6 ศ23101 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

31 นางค าตุน่  มาตุม้ ม.1/2 6 533 ท21101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

32 นายอทัุย  กสวิัฒน์ ม.4/2 2-3 331 ว30221 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

33 ดร.สธุ ี ศรศักดา ม.6/9 5-6 324 ว30245 นายประยทุธ  ค าจันลา

34 นายโกมล  ศริวิัฒนกลุ ม.5/6 5 321 ว30203 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

35 นางสาวอรอมุา  นามบดิา ม.4/4 4 125 ส31102 นางศศมน  มะปราง

36 นายศักดา  ตลุาพทัิกษ์ ม.4/9 3 335 ว31101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน
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37 12-ก.ค.-56 นายชวพงศ ์ กลุพันธ์ ม.2/7 4-5 517 ง21102 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

38 นางรัชดาพร   จันฤาชา ม.2/1 5 126 อ22101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

39 นายทศพณ  ทองแยม้ ม.6/2 2 323 ว30205 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

40 นางสกุัลยาณี  ภวูนาถศรัณญา ม.6/5 2 423 ค33101 รองฯ สมเดช  สอนถม

41 นางสาวธนัฐฏา  เหมมี ม.6/6 4 623 จ30235 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

42 นางจารุวรรณ   เวยีงเหล็ก ม.1/9 6-7 802 ง20201 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี

43 นายบรรจง  เสโส ม.3/7 2-3 ช3 ง23101 นางลาวรรณ  นธิทิรัพย์

44 นางสาววรัิงรอง   ทองวเิศษ ม.4/14 2 245 ว31108 นางสาวเสาวลักษณ์  นามจันดี

45 นางสภุาภรณ์  เลอยกุต์ ม.1/2 5 533 อ21201 นายประยทุธ  ค าจันลา

46 นางศริพิรรณ  ศรอีทุธา ม.4/12 5 421 ค31101 นายกจิวัฒน ์ แสนศรรีะ

47 นายวรเทพ  หาจันดา ม.2/2 5 125 อ22101 นางศศมน  มะปราง

48 นายเกษม  แสงดารา ม.3/1 2-3 538 ว23101 นางสกุัญญา  สมลอืแสน

49 19-ก.ค.-56 นายวเิชยีร   งามสมหาญ ม.4/13 3-4 เทคนคิพืน้ฐานง30273 รองฯ สขุมุ บญุภมูิ

50 นางสาวปวณีา  ฉัตรรักษา ม.6/11 3 224 ค33101 รองฯ ธนะ  สมนอ้ย

51 นางอรทัย   กสวิัฒน์ ม.1/9 2 524 อ21101 รองฯมณฑริา ดบีญุม ีณ ชมุแพ

52 นางจริาภรณ์  นพคณุวงศ์ ม.3/4 4 531 พ23101 รองฯ สมเดช  สอนถม

53 นางรัชน ี โพธกิลุ ม.1/2 2 533 อ21101 นางฐติารยี ์ อโหสชิวูงศ์

54 นางเอมอร  จันทาตดี ม.1/10 6-7 ศ4 ศ21101 นางผอ่งพรรณ  อวนศรี
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