
การเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560 

--------------------------------------------------------------- 
  โรงเรียนเพชรพิทยาคม จดัการเรียนการสอนปรับพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  
เพื่อเตรียมความพร้อมและพฒันาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเรยีนรู้ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2560  วิชาทีจ่ัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  7  วิชา  ดังนี้ 
    1. วิชาภาษาไทย 
    2. วิชาคณิตศาสตร ์
    3. วิชาฟิสิกส์ 
    4. วิชาเคมี 
    5. วิชาชีววิทยา 
    6. วิชาสังคมศกึษา 
    7. วิชาภาษาอังกฤษ   
    8. วิชาภาษาจีน 
  สถานที่เรียน  อาคาร 4  จ านวน  12  ห้องเรียน  ดังนี ้
 

ระดับ แผนการเรียน ห้อง หมายเหต ุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 สสวท. 422  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4.2 คู่ขนาน สสวท. 423  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 คู่ขนาน สสวท. 424  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 425  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 426  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 432  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 433  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 434  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 ภาษา (เน้นอังกฤษ-ฝรั่งเศส) 435  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 ภาษา (เน้นอังกฤษ-จีน) 436  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11 ภาษา -สังคมศกึษา 442  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4IEP Intensive English Program 416  
 

 
 
 
 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวนัที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.1    อาคาร 4    ห้อง 422     
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 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

2 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

3 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูกนกวลี 
ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

4 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

5 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.4.2    อาคาร 4    ห้อง 423     
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 
ครูสมศรี 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

2 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

3 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

4 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

5 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.3    อาคาร 4    ห้อง 424    
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 

ครูจินตนา 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

2 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูกนกวลี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

3 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

4 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 

ครูเสาวลักษณ์ 
ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

5 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูกนกวลี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.4.4    อาคาร 4    ห้อง 425    
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 
เคม ี

ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

2 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูจินตนา 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

3 พ.ค. 60 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

4 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

5 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูวันชัย 
ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.5    อาคาร 4    ห้อง 426 
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 ์

ครูสุนันทา 
ภาษาไทย 

ครูเสาวลักษณ์ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูจินตนา 
ฟิสิกส ์

ครูเขษมชาติ 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

2 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์

ครูเขษมชาติ 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

3 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 

ครูเสาวลักษณ์ 
เคม ี

ครูจุฑาลักษณ์ 
ฟิสิกส ์

ครูเขษมชาติ 
คณิตศาสตร ์

ครูสุนันทา 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

4 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์

ครูเขษมชาติ 
คณิตศาสตร ์

ครูสุนันทา 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

5 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูจุฑาลักษณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.4.6    อาคาร 4    ห้อง 432    
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 

ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

2 พ.ค. 60 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

3 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูสุนันทา 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

4 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูพิมพ์ประกาย 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

5 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูสุนันทา 
ภาษาอังกฤษ 

ครูฐนกร 
ฟิสิกส ์

ครูจิราวรรณ 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.7    อาคาร 4    ห้อง 433     
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 
ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

2 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

3 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

4 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

5 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 

ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.4.8    อาคาร 4    ห้อง 434     
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 ์
ครูสถาปนา 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

2 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์

ครูจิราวรรณ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

3 พ.ค. 60 
เคม ี

ครูพิมพ์ประกาย 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

4 พ.ค. 60 
ฟิสิกส ์

ครูจิราวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

5 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
ฟิสิกส ์

ครูจิราวรรณ 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.9    อาคาร 4    ห้อง 435    
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 ์

ครูอ้อมทิวา 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ภาษาองักฤษ 
ครูสุพรรษา 

2 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูฐนกร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

3 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

4 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

5 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

 
 
 
 

ตารางการเรียนปรับพืน้ฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ชั้น ม.4.10    อาคาร 4    ห้อง 436   
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 
ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

2 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
ภาษาไทย 

ครูเสาวลักษณ์ 
สังคมศึกษา 

ครูเชน 
ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

3 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 

ครูเชน 
ภาษาไทย 

ครูเสาวลักษณ์ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสุพรรษา 
ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

4 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์

ครูวันชัย 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

5 พ.ค. 60 
ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

ภาษาจีน 
ครูยุพารัตน์ 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

 



ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4.11    อาคาร 4    ห้อง 442     
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 

ครูก าจัด 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
ภาษาอังกฤษ 

ครูฐนกร 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

2 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

3 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูฐนกร 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

4 พ.ค. 60 
ภาษาอังกฤษ 

ครูฐนกร 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 
วิทยาศาสตร ์

ครูอ้อมทิวา 
ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

5 พ.ค. 60 
สังคมศึกษา 

ครูก าจัด 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

วิทยาศาสตร ์
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

 
 
 

 
ตารางการเรียนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่4 ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.4EP    อาคาร 4    ห้อง 416    
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 
ฟิสิกส ์

ครูเขษมชาติ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

2 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

3 พ.ค. 60 
ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

4 พ.ค. 60 
ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

ฟิสิกส ์
ครูเขษมชาติ 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

5 พ.ค. 60 
คณิตศาสตร ์
ครูสถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

 


