
 

 
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บรหิาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำยวิชำ ชั้น ห้องเรียน คำบ เวลำ นิเทศวันที่ ผู้บริหำร 

1 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์ ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/8 435 7 13.30-14.20 น. 5 ก.ย. 60 รองฯ สันทัศน์ 
2 นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.1/8 425 7 13.30 -14.20 น. 11 ก.ย. 60 รองฯ โกวิท 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
1 นายมิติ  โอชสานนท์ แนะแนว ม.2 244 5 11.50- 12.40 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
2 นางเสกข์ วงศ์พิพันธ์ แนะแนว ม.5/5 224 6 12.40-13.30 น. 12 ก.ย. 60 รองฯ ธญัญวรรณ 

3 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ แนะแนว ม.1/9 164 5 11.50- 12.40 น. 13 ก.ย. 60 รองฯ ธญัญวรรณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1 นางสาวชเนตตี  เมืองมูล อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.5/5 243 2 10.10- 11.00 น.  22 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
1 นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี ส 23235 หน้าที่พลเมือง ม.3/7 347 2 09.20 –10.10 น. 28 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 
2 นายจีรพงศ์  เกิดธูป ส 23101 สังคมศึกษา ม.3/6 336 3 10.10 –11.00 น. 30 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
1 นายภูมินทร์  เกิดศรี พ 23101     สุขศึกษา 5 ม.3/9 336 2 09.20 –10.10 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
2 นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ พ 23103     พลศึกษา 5 ม.3/9 สนามตะกรอ้ 7 13.30 –14.20 น. 30 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น ท 23101 ภาษาไทย 5 ม. 3/1 341 3 10.10 –11.00 น. 28 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 



 

 
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บรหิาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำยวิชำ ชั้น ห้องเรียน คำบ เวลำ นิเทศวันที่ ผู้บริหำร 

1 นายสัญชัย  วัชรพรรณ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ม.6 คอม 2 3-4 10.10 –11.50 น. 5 ก.ย. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
2 นายสมพร  ชัยวงษ์ เทคโนโลยีผลิตสื่อ ม.6/4 144 2-3 09.20 –10.10 น. 25 ส.ค. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
3 นางสาววิไลพร  จอมพล สุขาภิบาลอาหาร ม. 1 ดิจิตอล 1 6-7 12.40 -14.20 น. 8 ก.ย. 60 รองฯ โกวิท 
4 นางสาวนฤมล  เจริญนาวี งานอาชีพ 6 ม.3/9 513 5 11.50 –12.40 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 
5 นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ งานอาชีพ 4-6  ม.5/2 411 6 12.40 – 3.30 น. 6 ก.ย. 60 รองฯ สันทัศน์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
1 นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ ค22101 คณิตศาสตร์ 3 ม.2/4 233 7 13.30-14.20 น. 30 ส.ค.60 รองฯ สันทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บรหิาร 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล รำยวิชำ ชั้น ห้องเรียน คำบ เวลำ นิเทศวันที่ ผู้บริหำร 
1 นางสาวชเนตตี  เมืองมูล อ 32101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.5/5 243 2 10.10ข11.00 น.  22 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
2 นายสมพร  ชัยวงษ์ เทคโนโลยีผลิตสื่อ ม.6/4 144 2-3 09.20-10.10 น. 25 ส.ค. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
3 นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนสี ส 23235 หน้าที่พลเมือง ม.3/7 347 2 09.20-10.10 น. 28 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 
4 นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น ท 23101 ภาษาไทย 5 ม. 3/1 341 3 10.10-11.00 น. 28 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
5 นายมิติ  โอชสานนท์ แนะแนว ม.2 244 5 11.50-12.40 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
6 นายภูมินทร์  เกิดศรี พ 23101     สุขศึกษา 5 ม.3/9 336 2 09.20-10.10 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
7 นางสาวนฤมล  เจริญนาวี งานอาชีพ 6 ม.3/9 513 5 11.50-12.40 น. 29 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 
8 นายจีรพงศ์  เกิดธูป ส 23101 สังคมศึกษา ม.3/6 336 3 10.10-11.00 น. 30 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
9 นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ์ ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 ม.2/4 233 7 13.30-14.20 น. 30 ส.ค. 60 รองฯ สันทัศน์ 
10 นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์ พ 23103     พลศึกษา 5 ม.3/9 สนามตะกรอ้ 7 13.30-14.20 น. 30 ส.ค. 60 รองฯ โกวิท 
11 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์ ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/8 435 7 13.30-14.20 น. 5 ก.ย. 60 รองฯ สันทัศน์ 
12 นายสัญชัย  วัชรพรรณ คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ ม.6 คอม 2 3-4 10.10-11.50 น. 5 ก.ย. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
13 นางสาวจีรพร  วงษ์ขันธ์ งานอาชีพ 4-6  ม.5/2 411 6 12.40-13.30 น. 6 ก.ย. 60 รองฯ สันทัศน์ 
14 นางสาววิไลพร  จอมพล สุขาภิบาลอาหาร ม. 1 ดิจิตอล 1 6-7 12.40-14.20 น. 8 ก.ย. 60 รองฯ โกวิท 
15 นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 ม.1/8 425 7 13.30-14.20 น. 11 ก.ย. 60 รองฯ โกวิท 
16 นางเสกข์ วงศ์พิพันธ์ แนะแนว 5/5 224 6 12.40-13.30 น. 12 ก.ย. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 
17 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ แนะแนว 1/9 164 5 11.50-12.40 น. 13 ก.ย. 60 รองฯ ธัญญวรรณ 

 



                            
 

                                                                                                       
                                                ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 
                                              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                     ประจ าภาคเรียนที่ 1 / 2560 
                                                      โดย รองฯ สันทัศน์  น้อยเพ็ง 

 
 

          
 
 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวชเนตตี  เมืองมลู 22 ส.ค. 60 10.10-11.00 น. ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ม.5/5 243 
 

ตปท. 
 

2 นางสาวกนกนาถ  แซ่ตั้น 28 ส.ค. 60 10.10- 11.00 น. ภาษาไทย5 ม.3/1 341 
 

ภาษาไทย 
 

3 นายภูมินทร์  เกดิศร ี 29 ส.ค. 60 09.20-10.10 น. สุขศึกษา 5 ม.3/9 336 สุขะฯ 

4 นายจีรพงศ์  เกิดธูป 30 ส.ค. 60 10.10- 11.00 น. สังคมศึกษา ม.3/6 336 
 

สังคมฯ 
 

5 นายไพฑูรย์  โพธิ์พยัคฆ ์ 30 ส.ค. 60 13.30-14.20 น. คณิตศาสตร์ 3 ม.2/4 233 
 

คณิตฯ 
 

6 นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวสัดิ ์ 5 ก.ย. 60 13.30-14.20 น. วิทยาศาสตร์ 3 ม.2/8 435 
 

วิทยฯ 
 

7 นางสาวจีรพร  วงษ์ขนัธ์ 6 ก.ย. 60 12.40-13.30น. งานอาชีพ 4-6 ม.5/2 411 
 

กอท. 
 



 
                                                           
 
                                                 ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 
                                              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                     ประจ าภาคเรียนที่  1 / 2560 
                                                      โดย รองฯ โกวิท  มาตย์สาลี 

 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 

1 นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนส ี 28 ส.ค. 60 09.20-10.10 น. หน้าท่ีพลเมือง ม.3/7 347 
 

สังคมฯ 
 

2 นางสาวนฤมล  เจริญนาว ี 29 ส.ค. 60 11.50-12.40 น. งานอาชีพ 6 ม.3/9 513 
 

กอท. 
 

3 นายพศัพงศ์  จิรพฒันพงศ์ 30 ส.ค. 60 13.30-14.20 น. พลศึกษา 5 ม.3/9 สนามตระกร้อ 

 
สุขะฯ 

 

4 นางสาววิไลพร  จอมพล 8 ก.ย. 60 13.30-14.20 น. สุขาภิบาลอาหาร ม.1 ดิจิตอล1 
 

กอท. 
 

5 นางสาวจารุวรรณ  ทองขนุด า 11 ก.ย. 60 13.30 -14.20 น. วิทยาศาสตร์ 1 ม.1/8 425 
 

วิทย์ฯ 
 



 

 

 

                                                ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 
                                             โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
                                                    ประจ าภาคเรียนที่  1 / 2560 
                                                 โดย รองฯ ธัญญวรรณ  แจ่มจ ารัส 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

                                                          

ล าดับที ่ ผู้รับการนิเทศ วัน เดือน ป ี เวลา วิชา ชั้น/ห้อง ห้องเรียน หมายเหตุ 

1 
 
นายสมพร  ชัยวงษ ์
 

25 ส.ค. 60 09.20-10.10 น. เทคโนโลยีผลิตสื่อ ม.6/4 144 กอท. 

2 
 
นายมิติ โอชสานนท์ 
 

29 ส.ค. 60 11.50-12.40 น. แนะแนว ม.2 244  แนะแนว 

3 นายสญัชยั  วชัรพรรณ 5 ก.ย. 60 10.10-11.50 น. 
คอมพิวเตอร์เพื่อ

การออกแบบ 
ม.6 คอม2 กอท. 

4 นายเสกข์ 12 ก.ย. 60 12.40-13.30น. แนะแนว 5/5 224 แนะแนว 

5 นางสาวชุติมา ทองมีขวัญ 13 ก.ย. 60 11.50-12.40 น. แนะแนว 1/9 164 แนะแนว 


