
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ท่ี  355/2559 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำท่ีนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
…………………………………… 

ตำมท่ี  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันเกษม และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ส่งนิสิต
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559 เข้ำปฏิบัติกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูในโรงเรียน   
เตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ  
   เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้รับควำมรู้  ประสบกำรณ์  เป็นไปตำมหลักสูตร
และเจตนำรมณ์ของมหำวิทยำลัย กลุ่มบริหำรจึงขอมอบหมำยนิสิตฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู ปฏิบัติหน้ำท่ีดังนี้ 

 
ที่ ช่ือ-สกุล ครูพี่เลี้ยง สอนรายวิชา ห้องที่เรียน จ านวนคาบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นำยปรำชญ์  บัวภำ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.2/8 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ห้องน้ ำ
ชำย-หญิง (15.10-16.00) 

นำยพีระพงศ์   ดำระกะมำศ พ22104 พลศึกษำ 4 
 

ม.2/1-10 
 

10 

รวม 10 
2 นำยกิตติพัฒน์  เพชรสีหมื่น 

-ครูที่ปรึกษำ ม.5/11 
-เวรประจ ำวันศุกร์ ประตูเช้ำ 
(07.00-08.00) 

นำยธนวิทย์   วิกระยิน พ30212 วอลเลย์บอล 2 
 

ม.5/4-11 
 

8 

รวม 8 
3 นำยเฉลิมเดช  เกษมสุขไพศำล 

-ครูที่ปรึกษำ ม.4/5 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ห้องน้ ำ
ชำยคำบ4 (11.00-11.50) 

นำงพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมำก พ31104 พลศึกษำ 2 
 

ม.4/1-11 
 

11 

รวม 11 
4 นำงสำวสิริณดำ  เจริญชอบ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.4/7 
-เวรประจ ำวันพุธ ห้องน้ ำชำย-
หญิง เช้ำ(07.00-08.00) 

นำงสำวณัฐฑชำพร   โอทอง พ22102 สุขศึกษำ 3 
พ31102 สุขศึกษำ 2 

ม.2/7,2/10 
ม.4/1-2,6,8-
10 

8 

รวม 8 
5 นำยปิยะพล  โพธำรุ่งโรจน์ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.4/5 
-เวรประจ ำวันศุกร์ ห้องน้ ำชำย-
หญิง คำบ4(11.00-11.50) 

นำงพวงเพ็ญ   เต๊ะขันหมำก พ31104 บำสเกตบอล 2 
 

ม.1/1-11 
 

11 

รวม 11 
6 นำยอนุชำ  อ ำพนพรรณ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.2/8 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ห้องน้ ำ
ชำย-หญิง (15.10-16.00) 

นำยพีระพงศ์   ดำระกะมำศ พ22104 พลศึกษำ 4 
 

ม.2/1-10 10 

รวม 10 
      
      



ที่ ช่ือ-สกุล ครูพี่เลี้ยง สอนรายวิชา ห้องที่เรียน จ านวนคาบ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
7 นำยพิชชำกร  สิงหนิยม 

-ครูที่ปรึกษำ ม.5/5 
-เวรประจ ำวันอังคำร โรงอำหำร
คำบ5 (11.50-12.40) 

นำยณัฐสิทธ์ิ   ทองมหำ ส32102 สังคมศึกษำ 4 
 

ม.5/5,8,10 
 

9 

รวม 9 
8 นำยกรำนต์  ไชยเมืองมูล 

-ครูที่ปรึกษำ ม.5/4 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี โรง
อำหำรเช้ำ (07.00-08.00) 

นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย์ ส32102 สังคมศึกษำ 4 
 

ม.5/2,7,9 
 

9 

รวม 9 
9 นำงสำวภัทรียำ  รำตรี 

-ครูที่ปรึกษำ ม.3/1 
-เวรประจ ำวันศุกร์ ประตูเช้ำ 
(07.00-08.00) 

นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ ส23103 สังคมศึกษำ 6 
 

ม.3/1,4,9 
 

9 

รวม 9 
10 นำงสำวรัตนประภำ  สำยสงวน 

-ครูที่ปรึกษำ ม.1/10 
-เวรประจ ำวันจันทร์ ประตูเช้ำ 
(07.00-08.00) 

นำยทองฉัตร   ไรนุ่น ส21103 สังคมศึกษำ 2 
 

ม.1/4,7,9 
 

9 

รวม 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
11 นำงสำวนิโลบล  เบิกบำน 

-ครูที่ปรึกษำ ม.3/9 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ประตู
เช้ำ (06.30-07.00) 

นำงจิรำภรณ ์  วรำชุน ค23202 คณิตศำสตร์
(เพิ่มเติม) 
ค21202 คณิตศำสตร์
(เพิ่มเติม) 

ม.1/1-6,7,9 
ม.3/9 

6 
2 

รวม 8 

12 นำงสำวปรนันท์  สีบูพิมพำ 
-ครูที่ปรึกษำ ม.4/1 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ห้องน้ ำ 
หญิง คำบ 5(11.50-12.40) 

นำงศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล ค31102 คณิตศำสตร์ 2 
ค31202 คณิตศำสตร์
(เพิ่มเติม) 

ม.4/5,10 
ม.4/5 

6 
2 

รวม 8 
13 นำยธนพล  อ.สุวรรณ์ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.1/4 
-เวรประจ ำวันศุกร์ โรงอำหำร
เช้ำ (07.00-08.00) 

นำงสำวอ ำไพ พำโคกทม ค21102 คณิตศำสตร์ 2 ม.1/1,4,9 
 

9 

รวม 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
14 นำยธิติณัฐ  แก้วบุญเรือง 

-ครูที่ปรึกษำ ม.5/2 
-เวรประจ ำวันจันทร์ ประตูเช้ำ 
(07.00-08.00) 

นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์ ว31106 สำรและสมบัติ
ของสำร 
 

ม.4/4-7 
 

8 

รวม 8 
15 นำยเผดิมยศ  สมทอง 

-ครูที่ปรึกษำ ม.3/9 
-เวรประจ ำวันพฤหัสบดี ห้องน้ ำ
ชำย-หญิง (15.10-16.00) 

นำงสำวกชพร   อำรัชกุล ว23102 วิทยำศำสตร์ 6 
 

ม.3/4, 5,7 
 

9 

รวม 9 
      
      
      



ที่ ช่ือ-สกุล ครูพี่เลี้ยง สอนรายวิชา ห้องที่เรียน จ านวนคาบ 
16 นำงสำวปำลิตำ  อ้นสุข 

-ครูที่ปรึกษำ ม.5/1 
เวรประจ ำวันศุกร์ ประตูเช้ำ 
(06.30-07.00) 

นำงมำลิน จันทร์แสง ว31105 ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
 

ม.4/8-11 
 

8 

รวม 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
17 นำยชำติชำย  สุคนธ์ผ่อง 

-ครูที่ปรึกษำ ม.2/1 
-เวรประจ ำวันจันทร์ ห้องน้ ำ
ชำย คำบ5 (11.50-12.40) 

นำงสำวยุวดี   เสือใหญ่ ศ23102 ดนตรีไทยพื้นฐำน 3 
ศ23202 ดนตรีไทย(เพิ่มเติม) 

ม.3/6-10 
ม.1-2 

5 
4 

รวม 8 
18 นำงสำวพิมจันทร์  อุ่นทะยำ 

-ครูที่ปรึกษำ ม.2/7 
-เวรประจ ำวันจันทร์ ห้องน้ ำ
ชำย คำบ 5 (15.10-16.00) 

นำงสำวยุวดี   เสือใหญ่ ศ22102 นำฏศิลป์พื้นฐำน 2 
ศ23102 นำฏศิลป์พื้นฐำน 3 

ม.2/1-5 
ม.3/1-5 

10 

รวม 10 
 
  ปฏิบัติหน้าที ่

1. จัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำท่ีได้รับมอบหมำย และเป็นครูท่ีปรึกษำ ร่วมกับครูพี่เล้ียง   
2. เวรประจ ำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษำควำมปลอดภัยร่วมกับครูพี่เล้ียง 
3. จัดท ำเอกสำรช้ันเรียน เอกสำรประกอบกำรสอนและเอกสำรอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
4. เข้ำร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆของโรงเรียน 

พร้อมท้ังให้กำรสนับสนุนช่วยเหลืองำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย               
 

ท้ังนี้  มีผลต้ังแต่วันท่ี  26 ตุลำคม พ.ศ. 2559  เป็นต้นไป 
                          

ส่ัง   ณ  วันท่ี  29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559   
 
      
                                       (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก)   

                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
 

 


