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ผู้นิเทศ  
ดร.เลิศศิลป์  รัตนมุสิก 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน กลุ่มสาระฯ 
1 นายสุภวัชร  ชาติการุณ 3 ส.ค. 58 12.40-13.30 น. ดนตรไีทยพ้ืนฐาน ม.6/11 531 ศิลปะ 
2 นายมาโนชญ์  มลูทรัพย ์ 4 ส.ค. 58 08.30-09.20 น. สังคมศึกษา ม.4/3 อัจฉริยะสังคม สังคมฯ 
3 นายเรวัตต์  นกสว่าง 5 ส.ค. 58 08.30-10.10 น. ฟิสิกส ์ ม.6/2 444 วิทยาศาสตร ์
4 น.ส.ณัฐฑชาพร  โอชา 6 ส.ค. 58 10.10-11.00 น. พ21101 ม.1/7 162 สุขศึกษาฯ 
5 น.ส.จัตตารีย์   เดชเจรญิ 14 ส.ค.58 14.20-15.10 น. อ32105 ม. 4/7 156 ตปท. 
6 นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา 17 ส.ค. 58 08.30-10.10 น. คณิตศาสตร ์ ม.4/5 223 คณิตศาสตร ์
7 น.ส.ธารทิพย์  เขินค า 17 ส.ค. 58 09.20-10.10 น. ท21101 ม. 1/7 162 ภาษาไทย 
8 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล 18 ส.ค. 58 09.20-10.10 น. คอมพิวเตอร ์ ม.1/5 com การงานฯ 



 
               
                                             ตารางรวมการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  1 / 2558 

 

หมายเหตุ  : วัน เวลา อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 นายสุรพล  กาญจนเวโรจน ์ 28 ส.ค. 58 09.20-10.10 น. สังคมศึกษา ม.3/7 347 รองโกวิท 
2 นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 28 ก.ค. 58 13.30-14.20 น. ง31103 ม.4/8 144 รองรัตนะ 
3 นายถาวร  แซ่อ้ึง 29 ก.ค. 58 11.50-12.40 น. ดนตรสีากล ม. 2/7 532 รองโกวิท 
4 นายประชาธิป  ใจกล้า 29 ก.ค. 58 10.10-11.00 น. ง22102 ม.2/8 511 รองรัตนะ 
5 น.ส.วิชุตา อินไผ ่ 3 ส.ค.58 10.10-11.00 น. อ33203 ม. 6/6 151 รองรัตนะ 
6 น.ส.มุกระวี  สุยะระ 4 ส.ค.58 12.40-13.30 น. จ32201 ม. 5/9 176 รองรัตนะ 
7 น.ส.เจนจริา  สรสวสัดิ ์ 6 ส.ค. 58 11.50-12.20 น. คณิตศาสตร ์ ม. 3/8 223 รองโกวิท 
8 นายธนวิทย์  วิกระยิน 14 ส.ค. 58 12.40-14.20 น. พ20213 ม.1แตกรัง ส.ฟุตบอล รองรัตนะ 
9 นายเลอพงศ์  จันสีนาก 17 ส.ค. 58 08.30-09.20 น. ท30207 ม. 4/11 333 รองโกวิท 
10 นายธนวภัทร์ สุนทรสวัสดิ ์ 17 ส.ค.58 13.30-14.20 น. ญ30207 ม. 5/10 166 รองรัตนะ 
11 นายสุวิทวัส  หิรญัสินสุนทร 18 ส.ค. 58 14.20-15.10 น. พ30235 ม.6/6 522 รองรัตนะ 
12 น.ส.แรกรัก  บุญอยู ่ 25 ส.ค. 58 08.30-09.20 น. ฝ33201 ม. 6/6 156 รองรัตนะ 
13 น.ส.สริิรตัน์  รักพงษ ์ 25 ส.ค. 58 15.10-16.00 น. หน้าท่ีพลเมือง ม.6/1 145 รองโกวิท 
14 น.ส.ศันสนยี์ เหลืองประภาศิร ิ 26 ส.ค. 58 10.10-11.00 น. ดุลยภาพฯ ม.4/5 433 รองรัตนะ 
15 นางกัลยา  ม่วงมั่น 26 ส.ค. 58 12.40-14.20 น. สารและสมบัตฯิ ม.4/10 435 รองรัตนะ 
16 น.ส.ธนกานต์  สีใหม ่ 27 ส.ค. 58 11.50-12.20 น. สังคมศึกษา ม.2/7 244 รองโกวิท 
17 นายสุริวิพัฒน์  ปะวะเค 28 ส.ค. 58 10.10-11.00 น. สังคมศึกษา ม.2/6 234 รองโกวิท 


