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ตารางการนเิทศภายใน จัดการเรียนรู้ ทีเ่น้นการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร                    
                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รัชดา 

ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 
ผู้นเิทศ  

ดร.เลิศศิลป์  รัตนมุสิก 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน กลุ่มสาระฯ 
1 นายสุภวัชร  ชาติการุณ 14 ธ.ค. 58 11.50-12.40 น. ดนตรีไทย2 ม.2/3 531 ศิลปะ 
2 นายกีรติ  ศุภภัคว์รุจา 14 ธ.ค. 58 15.10 – 16.00 น. คณิตศาสตร ์ ม.4/3 222 คณิตศาสตร ์
3 นายเรวัตต์  นกสว่าง 4 ม.ค. 59 9.20-10.10 น. ฟิสิกส์ 3 ม.5/1 444 วิทยาศาสตร์ 
4 น.ส.ธารทิพย์  เขินค า 7 ม.ค. 58 11.50-12.40 น. ภาษาไทย 4 ม.2/8 151 ภาษาไทย 
5 น.ส.จัตตารีย์   เดชเจริญ 8 ม.ค. 59 11.00 – 11.50 น. ภาษาอังกฤษ ม. 4/10 166 ตปท. 
6 น.ส.ณัฐฑชาพร  โอชา 13 ม.ค. 59 11.00-11.50 น. พ31102 ม.4/10 166 สุขศึกษาฯ 
7 นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 22 ม.ค. 59 09.20-10.10 น. สังคมศึกษา 2 ม.4/3 ดิจิตอล สังคมฯ 
8 นางวันทนา  แดงประเสริฐกุล ลาคลอด 
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                                             ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ 8 ธ.ค. 58 14.20 – 15.10 น. ชีววิทยา 3 ม.5/1 425 รองฯรัตนะ 
2   น.ส.สุภาวดี  สอาดดิษฐ์ 9 ธ.ค. 58 10.10 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/8 435 รองฯรัตนะ 
3 นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค 9 ธ.ค. 58 14.20-15.10 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/6 243 รองฯธัญญวรรณ 
4 นายปรมินทร์  เสมอภพ 14 ธ.ค. 58 08.30 – 09.20 น. ทัศนศิลป ์ ม.5/9 122 รองฯโกวิท 
5   นางกัลยา  ม่วงมั่น 14 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. สารและสมบัติของสาร ม.4/5 422 รองฯรัตนะ 
6 นายปณีต     จิตต์นุกุลศิริ 14 ธ.ค. 58 13.30 – 14.20 น. ภาษาไทย 2 ม.1/7 162 รองฯโกวิท 
7 น.ส.กาญจนา  กรีธาธร 14 ธ.ค. 58 14.20 – 15.10 น. ง32101 ม.5/11 412 รองฯสันทัด 
8 นายเลอพงศ์  จันสีนาก 15 ธ.ค. 58 09.20 – 10.10 น. ภาษาไทย 4 ม.5/10 443 รองฯโกวิท 
9 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 15 ธ.ค. 58 09.20-10.10 น. สังคมศึกษา 6 ม. 3/7 347 รองฯธัญญวรรณ 
10 น.ส.สิริรัตน ์รกัพงษ์ 15 ธ.ค 58 10.10-11.00 น. การเมืองการ

ปกครองไทย 
ม.4/6 336 รองฯธัญญวรรณ 

11 นางพรทิพย์ ปกินะโม 15 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ง30206 ม.4/8 144 รองฯสันทัด 
12 ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์  ช านาญฤทธิ์ 15 ธ.ค 58 14.20-15.10 น. ประวัติศาสตร์ไทย 4 ม.2/9 ห้อง

อัจฉริยะ ส. 
รองฯธัญญวรรณ 

13 น.ส.พูนศรี  สร้อยเสน 16 ธ.ค. 58 08.20 – 09.30 น. วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/8 432 รองฯรัตนะ 
14 นายประชาธิป ใจกล้า 16 ธ.ค. 58 10.00 – 11.00 น. ง22102 ม.2/1 511 รองฯสันทัด 
15 น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 17 ธ.ค.58 09.30 – 10.10 น. เคมี 5 ม.6/1 445 รองฯรัตนะ 
16   น.ส.อัจฉรา   ทองทา 17 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ภาษาไทย 6 ม.3/10 155 รองฯโกวิท 
17 น.ส.นิ่มนวล  เกตุจันทร ์ 17 ธ.ค. 58 13.30-14.20 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/8 ห้อง

อัจฉริยะ ส. 
รองฯธัญญวรรณ 

18 นายไกรสร  หม้อแหละ 18 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ส31102 ม.4/1 163 รองฯธัญญวรรณ 
19 นายถาวร  แซ่อึ้ง 18 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ดนตรีสากล ม.5/1 532 รองฯโกวิท 
20 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต 5 ม.ค. 59 11.50 – 12.40 น.  ภาษาไทย 2 ม.1/8 163 รองฯโกวิท 
21 นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 5 ม.ค. 59 12.40 – 13.30 น. ง30206 ม.4/8 144 รองฯสันทัด 
22 น.ส.ธนกานต์ สีใหม่ 5 ม.ค. 59 12.40-13.30 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/7 244 รองฯธัญญวรรณ 
23 น.ส.วิชุตา  อินไผ่ 5 ม.ค. 59 13.30 – 14.20 น. ภาษาอังกฤษ ม.5/9 143 รองฯสันทัด 
24   น.ส.ศุภร  แซ่ลู่ 6 ม.ค. 59 08.30 – 09.20 น. ภาษาอังกฤษ ม.1/9 164 รองฯสันทัด 
25   น.ส.รัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ 6 ม.ค. 59 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร ์2 ม.1/5 175 รองฯรัตนะ 
26   นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 6 ม.ค. 59 11.00 – 11.50 น. นาฏศิลป์พื้นฐาน ม.4/2 121 รองฯโกวิท 
27   นายเจนภพ มณีพงษ์ 8 ม.ค. 59 10.10 – 11.00 น. คณิตศาสตร ์6 ม.6/2 231 รองฯรัตนะ 
28 น.ส.นาถพร  มูลจันทร์ 15 ม.ค. 59 13.30 – 14.20 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.2/9 152 รองฯรัตนะ 
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                                             ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 

  ผู้นิเทศ  รองฯ รัตนะ  บัวรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.ศันสนีย์  เหลืองประภาศิริ 8 ธ.ค. 58 14.20 – 15.10 น. ชีววิทยา 3 ม.5/1 425  
2   น.ส.สุภาวดี  สอาดดิษฐ์ 9 ธ.ค. 58 10.10 – 11.00 น. วิทยาศาสตร์ 2 ม.1/8 435  
3   นางกัลยา  ม่วงมั่น 14 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. สารและสมบัติของสาร ม.4/5 422  
4 น.ส.พูนศรี  สร้อยเสน 16 ธ.ค. 58 08.20 – 09.30 น. วิทยาศาสตร์ 4 ม.2/8 432  
5 น.ส.อัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์ 17 ธ.ค.58 09.30 – 10.10 น. เคมี 5 ม.6/1 445  
6   น.ส.รัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์ 6 ม.ค. 59 8.30 – 9.20 น. คณิตศาสตร ์2 ม.1/5 175  
7   นายเจนภพ มณีพงษ์ 8 ม.ค. 59 10.10 – 11.00 น. คณิตศาสตร ์6 ม.6/2 231  
8 น.ส.นาถพร  มูลจันทร์ 15 ม.ค. 59 13.30 – 14.20 น. คณิตศาสตร์ 4 ม.2/9 152  
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                                             ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 

รองฯ ธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 นายสุริวิพัฒน์ ปะวะเค 9 ธ.ค. 58 14.20-15.10 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/6 243  
2 นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 15 ธ.ค. 58 09.20-10.10 น. สังคมศึกษา 6 ม. 3/7 347  
3 น.ส.สิริรัตน ์รักพงษ์ 15 ธ.ค 58 10.10-11.00 น. การเมืองการ

ปกครองไทย 
ม.4/6 336  

4 ว่าที่ ร.ต.อภิลักษณ์  ช านาญฤทธิ์ 15 ธ.ค 58 14.20-15.10 น. ประวัติศาสตร์
ไทย 4 

ม.2/9 ห้อง
อัจฉริยะ ส. 

 

5 น.ส.นิ่มนวล  เกตุจันทร ์ 17 ธ.ค. 58 13.30-14.20 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/8 ห้อง
อัจฉริยะ ส. 

 

6 นายไกรสร  หม้อแหละ 18 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ส31102 ม.4/1 163  
7 น.ส.ธนกานต์ สีใหม่ 5 ม.ค. 59 12.40-13.30 น. สังคมศึกษา 4 ม. 2/7 244  
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                                             ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 

ผู้นิเทศ  รองฯ โกวิท  มาตย์สาลี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 นายปรมินทร์  เสมอภพ 14 ธ.ค. 58 08.30 – 09.20 น. ทัศนศิลป ์ ม.5/9 122  
2 นายปณีต     จิตต์นุกุลศิริ 14 ธ.ค. 58 13.30 – 14.20 น. ภาษาไทย 2 ม.1/7 162  
3 นายเลอพงศ์  จันสีนาก 15 ธ.ค. 58 09.20 – 10.10 น. ภาษาไทย 4 ม.5/10 443  
4   น.ส.อัจฉรา   ทองทา 17 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ภาษาไทย 6 ม.3/10 155  
5 นายถาวร  แซ่อึ้ง 18 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ดนตรีสากล ม.5/1 532  
6 นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต 5 ม.ค. 59 11.50 – 12.40 น.  ภาษาไทย 2 ม.1/8 163  
7   นางอมรรัตน์  มาฬมงคล 6 ม.ค. 59 11.00 – 11.50 น. นาฏศิลป์พื้นฐาน ม.4/2 121  
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                                             ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 

                                               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                      ประจ าภาคเรียนที่  2 / 2558 

ผู้นิเทศ  รองฯ สันทัศน์ น้องเพ็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ปี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 น.ส.กาญจนา  กรีธาธร 14 ธ.ค. 58 14.20 – 15.10 น. ง32101 ม.5/11 412 กอท. 
2 นางพรทิพย์ ปกินะโม 15 ธ.ค. 58 12.40 – 13.30 น. ง30206 ม.4/8 144 กอท. 
3 นายประชาธิป ใจกล้า 16 ธ.ค. 58 10.00 – 11.00 น. ง22102 ม.2/1 511 กอท. 
4 นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง 5 ม.ค. 59 12.40 – 13.30 น. ง30206 ม.4/8 144 กอท. 
5 น.ส.วิชุตา  อินไผ่ 5 ม.ค. 59 13.30 – 14.20 น. ภาษาอังกฤษ ม.5/9 143 ตปท. 
6   น.ส.ศุภร  แซ่ลู่ 6 ม.ค. 59 08.30 – 09.20 น. ภาษาอังกฤษ ม.1/9 164 ตปท. 


