
การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 

--------------------------------------------------------------- 
  โรงเรียนเพชรพิทยาคม จดัการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560  
เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเรยีนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560  วิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  5  วิชา  ดังนี้ 
    1. วิชาภาษาไทย 
    2. วิชาคณิตศาสตร ์
    3. วิชาวิทยาศาสตร์ 
    4. วิชาสังคมศกึษา 
    5. วิชาภาษาอังกฤษ 
  สถานที่เรียน  อาคาร 2  จ านวน  9  ห้องเรียน  ดังนี ้
 

ระดับ แผนการเรียน ห้อง หมายเหต ุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ห้องคู่ขนาน สสวท. 213  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 ห้องคู่ขนาน สสวท. 214  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 ห้องเรียน  Word Class 215  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 ห้องเรียน  Word Class 225  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ห้องเรียน  Word Class 231  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ห้องเรียน  Word Class 232  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ห้องเรียน  Word Class 233  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 ห้องเรียน  Word Class 234  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EP ห้องเรียน  English Program 222  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1.1    อาคาร 2    ห้อง 213     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครจูรรยา 

2 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร ์
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครจูรรยา 

3 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

4 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร ์
ครูอิชยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

5 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.1.2    อาคาร 2    ห้อง 214     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

2 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

3 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

วิทยาศาสตร ์
ครชูนิดา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

4 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

5 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร ์
ครชูนิดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

 

 



ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1.3    อาคาร 2    ห้อง 215    
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

2 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์
ครมูนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

3 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท ์

ภาษาไทย 
ครรูัชดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

4 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

5 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาไทย 
ครรูัชดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.1.4    อาคาร 2    ห้อง 225     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

2 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

3 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

4 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

5 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

 
 



ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1.5    อาคาร 2    ห้อง 231     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครรูัชดา 

วิทยาศาสตร ์
ครวูรารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

2 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร ์
ครวูรารัตน์ 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

3 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

ภาษาไทย 
ครรูัชดา 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

4 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครรูัชดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

5 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.1.6    อาคาร 2    ห้อง 232     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

2 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

3 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

4 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

5 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภริดี 

คณิตศาสตร ์
ครูน้ าฝน 

 
 



ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1.7    อาคาร 2    ห้อง 233     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร ์
ครชูนิดา 

คณิตศาสตร ์
ครทูิพย์สุดา 

2 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

3 พ.ค. 60 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ครชูนิดา 

ภาษาไทย 
ครสูุชญา 

4 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

5 พ.ค. 60 วิทยาศาสตร ์
ครูชนิดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาไทย 
ครสูุชญา 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.1.8    อาคาร 2    ห้อง 234     
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 ภาษาองักฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครสูุชญา 

2 พ.ค. 60 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครทูิพย์สุดา 

3 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร ์
ครูวรารัตน์ 

4 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร ์
ครวูรารัตน์ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร ์
ครทูิพย์สุดา 

5 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาศาสตร ์
ครวูรารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฉวีวรรณ 

 
 



ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1EP    อาคาร 2    ห้อง 222    
เวลา 

วัน 
08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

1 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร ์
ครสูร้อยเพชร 

2 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์
ครสูร้อยเพชร 

3 พ.ค. 60 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร ์
ครสูร้อยเพชร 

4 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

5 พ.ค. 60 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร ์
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครจูรรยา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


