
ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

มหาวิทยาลยัมหามกฎุราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน 

คณะศึกษาศาสตร ์สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ 

 

ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

1 ร.ร.สนามบนิ น.ส.กญัญารตัน์ สทิธเิกษมพานิช 

น.ส. ศริพิร ป้อมมาตา 

น.ส.อรญัญา เตชะเลศิพนา 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

10.30-11.30 

12.30-13.30 

13.30-14.40 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

10.30-11.30 

12.30-13.30 

13.30-14.40 

พระอาจารยส์มบรูณ์ 

พระอาจารยส์มบรูณ์ 

พระอาจารยส์มบรูณ์ 

 

 

2 ร.ร.บา้นยางคาํ 

 

 

น.ส.สกร ีวงัมา 

น.ส.นงคร์กัษ์ ศรโีนรา 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

 

3 ร.ร.ฝางวทิยายน 

 

นายสขุสนัต ์ประสมสมยั จนัทร ์13 ม.ิย. 59 13.00-14.00 จนัทร ์15 ส.ค 59 13.00-14.00 อ.ภทัรลดา  

4 

 

 

5 

ร.ร.บา้นทุม่ประชานุ

เคราะห ์

 

ร.ร.ชุมชนบา้นฝาง 

 

นส.จรีารกัษ์ พรมยอ่ง 

น.ส.ณฐักาญจน์ คาํมลู 

 

น.ส.ศนัสนีย ์โพธติาทอง 

 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

 

จนัทร ์13 ม.ิย. 59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 

13.30-14.30 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

 

จนัทร ์15 ส.ค 59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 

13.30-14.30 

 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

 

อ.สพุรรณ์ 

 

6 ร.ร.นครขอนแก่น 

 

 

 

 

น.ส.ณฐัฐา กองคาํ 

น.ส.เกศรนิทร ์ขนุสวสัดิ ์

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

8.40-9.30 

9.30-10.20 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

8.40-9.30 

9.30-10.20 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

 

 



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

7 ร.ร.ขามแก่นนคร 

 

 

 

 

 

น.ส.สภุาภรณ์ สยุะทา 

น.ส.นรนิทพิย ์คาํกอง 

น.ส.พทัยา แกว้พลน้อย 

นายณฐัวชั อุน่ใจ 

น.ส.ปารดิา เครอืเนตร 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

9.30-10.20 

9.30-10.20 

10.20-11.10 

13.00-13.50 

14.40-15.30 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

9.30-10.20 

9.30-10.20 

10.20-11.10 

13.00-13.50 

14.40-15.30 

อ.ภทัรลดา 
พระอาจารยส์มบรูณ์ 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

8 

 

 

9 

ร.ร.บา้นหนองแวงบวรวทิย ์

(ทา่พระ) 

 

ร.ร.พระกุมารเยซ ูโนน

สมบรูณ์ 

น.ส.กรรณกิาร ์ศรสีวสัดิ ์

 

 

น.ส.ผอ่งศร ีคาํรนธารา 

น.ส.ทฆิมัพร จติใจเลศิงาม 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

 

 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

องัคาร14 ม.ิย. 59 

8.30-9.30 

 

 

9.20-10.20 

14.40-15.30 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

 

 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

องัคาร 16 ส.ค. 59 

8.30-9.30 

 

 

9.20-10.20 

10.20-11.10 

อ.แสงอาทติย ์

 

 

พระอาจารยศ์ุภชยั 

พระอาจารยศ์ุภชยั 

 

10 ร.ร.เทศบาลบา้นหนอง

ใหญ่ 

 

 

น.ส.นุจรนิทร ์ยอดประทุม 

นายพงศธร ไวยมาตย ์

น.ส.ศุภาวรรณ ซุยกระเดื่อง 

พธุ 15 ม.ิย.59 

พธุ 15 ม.ิย.59 

พธุ 15 ม.ิย.59 

9.00-9.50 

9.50-10.40 

10.40-11.30 

พธุ 17 ส.ค.59 

พธุ 17 ส.ค.59 

พธุ 17 ส.ค.59 

9.00-9.50 

9.50-10.40 

10.40-11.30 

พระอาจารยศ์ุภชยั 

พระอาจารยศ์ุภชยั 

พระอาจารยศ์ุภชยั 

 

 

11 ร.ร.เทศบาลวดักลาง 

 

น.ส.ไอรดาร ์ศรวีชิยั พธุ 15ม.ิย.59 13.00-13.50 พธุ 17 ส.ค.59 13.00-13.50 อ.ภทัรลดา  

12 ร.ร.บา้นกระนวนซาํสงู 

 

 

น.ส.กาญจนา บุญภา 

น.ส.ลลติา ดว้งคาํจนัทร ์

พธุ 15 ม.ิย.59 

พธุ 15 ม.ิย.59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

พธุ 17 ส.ค.59 

พธุ 17 ส.ค.59 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

อ.แสงอาทติย ์

อ.แสงอาทติย ์

 

 

13 ร.ร.ศรกีระนวนวทิยา

คม 

น.ส.ปรยีาพร ศุภภธูร พธุ 15 ม.ิย.59 13.00-14.00 พธุ 17 ส.ค.59 13.00-14.00 อ.แสงอาทติย ์  

14 ร.ร.พระธาตุขามแก่น น.ส.มนิตรา โคตรขาํ พฤหสั 16 ม.ิย.59 8.40-9.30 พฤหสั 18 สค. 59 8.40-9.30 อ.ภทัรลดา  



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

พทิยาลยั(นํ้าพอง) 

ร.ร.บวัใหญ่พทิยาคม

(นํ้าพอง) 

 

ร.ร.ไทยรฐัวทิยา 84(

สาํราญ) 

ร.ร.ขอนแก่นพฒัน

ศกึษา(สาํราญ) 

น.ส.โสภติา พทิกัษ์กุล 

น.ส.อุทยัวรรณ โพธิส์ม 

น.ส.ทพิวรรณ เชือ้บรบิรูณ์ 

 

น.ส.วรรณภา ทบัละคร 

 

นายแสงจนัทร ์นิลจาํรสั 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

9.30-10.20 

11.10-12.00 

13.50-14.40 

 

10.00-11.00 

 

13.00-13.50 

พฤหสั 18 สค. 59 

พฤหสั 18 สค. 59 

พฤหสั 18 สค. 59 

 

พฤหสั 18 สค. 59 

 

พฤหสั 18 สค. 59 

9.30-10.20 

11.10-12.00 

13.50-14.40 

 

10.00-11.00 

 

13.00-13.50 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

อ.สพุรรณ์ 

 

อ.สพุรรณ์ 

 

18 

 

19 

ร.ร.บา้นหว้ยอรณุหนิ

ลาด (หนองเรอื) 

ร.ร.บา้นรอ่งสมอ 

(หนองเรอื) 

นางแจม่จนัทร ์กองศร ี

 

น.ส.นุจรนิทร ์พานสาร 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

 

พฤหสั 16 ม.ิย.59 

9.00-10.00 

 

12.30-13.30 

พฤหสั 18 สค. 59 

 

พฤหสั 18 สค. 59 

9.00-10.00 

 

12.30-13.30 

อ.แสงอาทติย ์

 

อ.แสงอาทติย ์

 

20 ร.ร.ขอนแก่นวทิยายน 2 

 

 

นายสรุชยั โจมพลอย 

น.ส.รุง่ฤด ีขานมา 

ศุกร1์7 ม.ิย.59 

ศุกร1์7 ม.ิย.59 

8.50-9.40 

9.40-10.30 

ศุกร ์19 ส.ค. 59 

ศุกร ์19 ส.ค. 59 

8.50-9.40 

9.40-10.30 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

21 ร.ร.บา้นศรฐีาน น.ส.เกศรนิทร ์กองโทน ศุกร1์7 ม.ิย.59 12.30-13.30 ศุกร ์19 ส.ค. 59 12.30-13.30 อ.ภทัรลดา  

  

 

น.ส.อาภาพร ป้อมมาตรา ศุกร1์7 ม.ิย.59 13.30-14.30 ศุกร ์19 ส.ค. 59 13.30-14.30 อ.ภทัรลดา  

22 

 

23 

 

24 

ร.ร.บา้นไผ่

ประถมศกึษา 

ร.ร.บา้นลอมคอม  

(อ.พล) 

ร.ร.ชุมชนหนองเมก็

(หนองสองหอ้ง) 

น.ส.ปิยาภรณ์ ดอกนางแยม้ 

 

น.ส.ปิยะภรณ์ เรอืงฤทธิ ์

 

น.ส.จติกิานต ์คาํเหนือ 

 

ศุกร1์7 ม.ิย.59 

 

ศุกร1์7 ม.ิย.59 

 

ศุกร1์7 ม.ิย.59 

9.30-10.30 

 

10.30-11.30 

 

13.30-14.30 

ศุกร ์19 ส.ค. 59 

 

ศุกร ์19 ส.ค. 59 

 

ศุกร ์19 ส.ค. 59 

9.30-10.30 

 

11.30-12.30 

 

13.30-14.30 

อ.สพุรรณ์ 

 

อ.แสงอาทติย ์

 

อ.แสงอาทติย ์

 



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

 

25 ร.ร. แก่นนครวทิยาลยั 

 

นายธรีพงษ์ อุตเสนา จนัทร ์20 ม.ิย.59 8.40-9.30 จนัทร ์22 ส.ค. 59 8.40-9.30 อ.ภทัรลดา  

26 ร.ร. บา้นกอก น.ส.ประวณีา ทองทรวง 

น.ส.กญัญา เหล่าภกัสาร 

 

จนัทร ์20 ม.ิย.59 

จนัทร ์20 ม.ิย.59 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

จนัทร ์22 ส.ค. 59 

จนัทร ์22 ส.ค. 59 

12.30-13.30 

13.30-14.30 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

 

26 

 

 

27 

ร.ร.บา้นเวยีงแกว้(นํ้า

พอง) 

 

ร.ร. นํ้าพองศกึษา 

น.ส.จนัทมิา บุญตะนยั 

 

 

นส.ธนยันนัท ์นิลสาย 

จนัทร ์20 ม.ิย.59 

 

 

จนัทร ์20 ม.ิย.59 

10.30-11.30 

 

 

13.45-14.45 

จนัทร ์22 ส.ค. 59 

 

 

จนัทร ์22 ส.ค. 59 

10.30-11.30 

 

 

13.45-14.45 

อ.สพุรรณ์ 

 

 

อ.สพุรรณ์ 

 

         

28 ร.ร.เตรยีมอุดม (ทา่

พระ) 

นายสรุโิย นิลภผูา 

นายธรีบุตร ลุสดีา 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

องัคาร21 ม.ิย.59 

09.20-10.10 

10.20-11.10 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

10.20-11.10 

11.10-12.00 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

 

29 ร.ร.บา้นหนองหญา้

แพรกทา่แร(่ดอนหนั) 

น.ส.พมิพน์ิภา สโุพธิ ์ องัคาร 21 ม.ิย.59 13.00-14.00 องัคาร 23 ส.ค. 59 10.10-11.00 อ.ภทัรลดา 

 

 

30 ร.ร.บา้นเหล่านกชุม

วทิยาสรรค(์ดอนหนั) 

น.ส.กาญจนาพร แสนตุม้ทอง องัคาร 21 ม.ิย.59 14.00-15.00 องัคาร 23 ส.ค. 59 12.30-13.30 อ.ภทัรลดา 

 

 

31 

 

 

 

 

ร.ร.บา้นโนนสาํราญ 

(ภเูวยีง) 

 

 

 

นายภทัรพล ปราบงเูหลอืม 

นางนฐักานต ์ดงแกว้ 

 

 

 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

 

 

 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 

 

 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

 

 

 

9.30-10.30 

10.30-11.30 

 

 

 

อ.แสงอาทติย ์

อ.แสงอาทติย ์

 

 

 

 



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

 

32 

 

 

33 

 

34 

 

ร.ร.บา้นไครนุ่่น 

(ภเูวยีง) 

 

ร.ร.จตุรคามรงัสรรค ์

(ภเูวยีง) 

ร.ร.บา้นกุดแคนประชา

สรรค(์ภเูวยีง) 

 

นางรตันา ปสัคาํ 

 

 

น.ส.ภทัธพ์ชิชา ตงักจิ 

นายศุภรตัน์ แสนสขุ 

นายดวงกมล มาตพนันา 

 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

 

 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

องัคาร 21 ม.ิย.59 

 

 

12.45-13.45 

 

 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

 

 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

องัคาร 23 ส.ค. 59 

 

12.45-13.45 

 

 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

อ.แสงอาทติย ์

 

 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

 

ร.ร.หนองโนวทิยาคาร

(กระนวน) 

ร.ร.บา้นหว้ยโจดโคก

สะอาด(กระนวน) 

ร.ร.บา้นโสกเสีย้วแสน

สขุ 

ร.ร.บา้นโคกกลางวทิยา 

(กระนวน) 

นายสมปญัญา เหล่าสนุา 

 

น.ส.ณฐัวด ีผาจนัทร ์

 

น.ส.ศรญัรตัน์ มชียั 

 

นางนิตยา ชาวดอน 

พธุ 22 ม.ิย.59 

 

พธุ 22 ม.ิย.59 

 

พธุ 22 ม.ิย.59 

 

พธุ 22 ม.ิย.59 

9.00-9.50 

 

9.30-10.30 

 

12.30.13.30 

 

14.30-15.30 

พธุ 24 ส.ค. 59 

 

พธุ 24 ส.ค. 59 

 

พธุ 24 ส.ค. 59 

 

พธุ 24 ส.ค. 59 

9.00-9.50 

 

9.30-10.30 

 

12.30.13.30 

 

14.30-15.30 

อ.ภทัรลดา 

 

อ.ภทัรลดา 

 

อ.ภทัรลดา 

 

อ.ภทัรลดา 

 

39 ร.ร. อนุบาลขอนแก่น น.ส.กรองกาญจน์ เกษตรศลิป์ พธุ 22 ม.ิย.59 8.30-9.30 พธุ 24 ส.ค. 59 8.30-9.30 อ.สพุรรณ์  

40 ร.ร.บา้นสงเปือยฮอ่งเดื่อ 

 

 

พระสรุสทิธิ ์โชตวิงัโส 

พระบุนนํา แกว้อุไท 

พฤหสั 23 ม.ิย.59 

พฤหสั 23 ม.ิย.59 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

พฤหสั 25 ส.ค. 59 

พฤหสั 25 ส.ค. 59 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

 

41 ร.ร.บา้นดอนยาง พระมนตร ีหมืน่บุญม ี พฤหสั 23 ม.ิย.59 13.00-14.00 พฤหสั 25 ส.ค. 59 13.00-14.00 อ.ภทัรลดา  

  น.ส.อภญิญา ศรสีงคราม พฤหสั 23 ม.ิย.59 14.00-15.00 พฤหสั 25 ส.ค. 59 14.00-15.00 อ.ภทัรลดา  



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

  

42 ร.ร.บา้นคาํบง 

(นํ้าพอง) 

นายอภชิาต คลงัแสง พฤหสั 23 ม.ิย.59 9.00-10.00 พฤหสั 25 ส.ค. 59 9.00-10.00 อ.สพุรรณ์  

43 

 

44 

 

ร.ร.บา้นนากา้นเหลอืง

(ภเูวยีง) 

ร.ร.กุดขอนแก่น 

 (ภเูวยีง) 

พระเพด็สะหมอน วนัทะวง 

น.ส.ขนัทอง ไชยราช 

นายปิยะพงษ ์โมด้า 

ศุกร ์24 ม.ิย.59 

ศุกร ์24 ม.ิย.59 

ศุกร ์24 ม.ิย.59 

 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-13.50 

ศุกร ์26 ส.ค. 59 

ศุกร ์26 ส.ค. 59 

ศุกร ์26 ส.ค. 59 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-13.50 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

 

         

45 

 

 

46 

 

47 

ร.ร.บา้นหนองหญา้

ปลอ้งหนองหวา้(หนอง

นาคาํ) 

ร.ร.เทศบาลคุม้หนองค ู

 

ร.ร.บา้นพระบาททา่เรอื 

(เขือ่นอุบลรตัน์) 

น.ส.ฤดขีวญั สตุตนา 

น.ส.ปรยีาพร สมหงอก 

 

นายสมุนั ทพิยม์ ี

น.ส.อรณุรตัน์ ลผีาย 

น.ส.ยศมร ดวงตาไท ้

น.ส.ยพุาภรณ์ รตันพลแสน 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

จนัทร ์27 ม.ิย.59 

10.30-11.30 

12.30-13.30 

 

13.45-14.45 

12.45-13.45 

9.30-10.20 

10.20-11.10 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

จนัทร ์29 ส.ค. 59 

10.30-11.30 

12.30-13.30 

 

12.45-13.45 

13.45-14.45 

9.30-10.20 

10.20-11.10 

อ.แสงอาทติย ์

อ.แสงอาทติย ์

 

อ.ภทัรลดา 

อ.ภทัรลดา 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

 

48 

 

49 

ร.ร. ชุมชนจาํปี 

(อ.ศรธีาตุ จ.อุดรฯ) 

ร.ร.บา้นหนองสระปลา 

(อ.หนองหาน จ.อุดร) 

น.ส.กมลกานต ์โคตรธนู 

 

น.ส.ศริวิรรณ ชนิพรม 

องัคาร 28 ม.ิย.59 

 

องัคาร 28 ม.ิย.59 

 

10.00-11.00 

 

13.00-14.00 

องัคาร 30 ส.ค. 59 

 

องัคาร 30 ส.ค. 59 

10.00-11.00 

 

13.00-14.00 

อ.แสงอาทติย ์

 

อ.แสงอาทติย ์

 

50 ร.ร.บา้นหวัขวั 

(อ.กนัทรวชิยั จ.

มหาสารคาม) 

นางฐติยิา พลศร ี พธุ 29 ม.ิย. 59 10.30-11.30 พธุ 31 ส.ค. 59 10.30-11.30 อ.แสงอาทติย ์  

51 ร.ร.บา้นหนองทุม่ น.ส.วภิาดา ฤทธิโ์คหา พฤหสั 30ม.ิย.59 12.45-13.45 พฤหสั 1 ก.ย. 59 12.45-13.45 อ.แสงอาทติย ์  



ที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อนักศึกษา ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ชื่ออาจารย์

นิเทศก ์

หมาย

เหต ุ

(อ.โนนสงั จ.หนองบวั) 

52 ร.ร.ยางอุม้วทิยาคาร 

(อ.ทา่คนัโท จ.

กาฬสนิธุ)์ 

น.ส.สภุรานนัท ์คุณเครอืจนั

ทกึๆ 

ศุกร ์1 ก.ค. 59 12.45-13.45 ศุกร ์2 ก.ย. 59 12.45-13.45 อ.แสงอาทติย ์  

53 ร.ร.มหาไถ่ศกึษาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

น.ส.วชัราภร กมลรอบรู ้

น.ส.อรพนิ ภรณ์หทยักุล 

ศุกร ์24 ม.ิย.59 

ศุกร ์24 ม.ิย.59 

9.40-10.40 

10.40-11.30 

ศุกร ์26 ส.ค. 59 

ศุกร ์26 ส.ค. 59 

9.40-10.40 

10.40-11.30 

อ.สพุรรณ์ 

อ.สพุรรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 


