
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

--------------------------------------------------------------- 
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 สสวท. 224  
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ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4IEP    ห้อง 223 

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. 

30 เม.ย. 61 ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

1 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

2 พ.ค. 61 ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

3 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

4 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
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 ชั้น ม.4.1    ห้อง 224 

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. 

30 เม.ย. 61 ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

1 พ.ค. 61 ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

2 พ.ค. 61 เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

3 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

4 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
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 ชั้น ม.4.2    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. 

30 เม.ย. 61 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

1 พ.ค. 61 เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

2 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

3 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

4 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 
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 ชั้น ม.4.3    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. 

30 เม.ย. 61 คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

3 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

เคม ี
ครูจุฑาลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

4 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ชีววิทยา 
ครูวราภรณ์ 

ฟิสิกส์ 
ครูพัชร ี

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
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 ชั้น ม.4.4    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. 

30 เม.ย. 61 เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

1 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรณษา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

2 พ.ค. 61 เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

3 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรณษา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

4 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรณษา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 
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 ชั้น ม.4.5    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. 

30 เม.ย. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

1 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

3 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

4 พ.ค. 61 เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 
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 ชั้น ม.4.6    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. 

30 เม.ย. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท์ 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

1 พ.ค. 61 ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท์ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

4 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

 
 
 

 
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 
 ชั้น ม.4.7    ห้อง 235 

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. 

30 เม.ย. 61 ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

1 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

2 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

3 พ.ค. 61 ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

4 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ฟิสิกส์ 
ครูเขษมชาติ 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

เคม ี
ครูอ้อมทิวา 

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4.8    ห้อง 336 

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. 

30 เม.ย. 61 เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

1 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

3 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

4 พ.ค. 61 เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4.9    ห้อง 346 

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. 

30 เม.ย. 61 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

2 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

3 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

เคม ี
ครูพิมพ์ประกาย 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

4 พ.ค. 61 ฟิสิกส์ 
ครูจิราวรรณ 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4.10    ห้อง 345 

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. 

30 เม.ย. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูจิราวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูตุลาพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

2 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูจิราวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจิราวรรณ 

4 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

คณิตศาสตร ์
ครูสถาปณา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูจัรนันท ์

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4.11    ห้อง 344 

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. 

30 เม.ย. 61 คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจิราวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจิราวรรณ 

1 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

วิทยาศาสตร์ 
ครูตุลาพร 

3 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูตุลาพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูก าจัด 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

4 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูกนกวลี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

วิทยาศาสตร์ 
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูชลดา 

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.4.12    ห้อง 343 

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. 

30 เม.ย. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ ์

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ ์

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ ์

3 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุพรรษา 

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ ์

คณิตศาสตร ์
ครูสุนันทา 

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

สังคมศึกษา 
ครูเรียมศิร ิ

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561 
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 ชั้น ม.4.13    ห้อง 342 

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. 

30 เม.ย. 61 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอ้อมทิวา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

1 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอ้อมทิวา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณี 

คณิตศาสตร ์
ครูวันชัย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

ภาษาไทย 
ครูสุพิญญา 

 
 


