
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

--------------------------------------------------------------- 
  ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม ได้ด าเนินจดัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 เพื่อปรับพื้นฐานการเรียนรู้ 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  11  ห้องเรียน  ก่อนเข้าเรียนในระหว่างวันที่ 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 
2561   จึงก าหนดห้องเรียน  ณ  อาคาร 2 และ SMEP  ดังนี ้
 

ระดับ ประเภทแผนการเรียน ห้อง หมายเหตุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1EP   English Program 222  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 สสวท. SMEP11  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 คู่ขนาน สสวท. SMEP12  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3 คูข่นาน สสวท. SMEP13  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4 คู่ขนาน สสวท. SMEP14  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5 ทั่วไป SMEP15  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6 ทั่วไป SMEP25  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7 ทั่วไป SMEP24  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8 ทั่วไป SMEP23  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9 ทั่วไป SMEP22  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.10 ทั่วไป SMEP21  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.1    ห้อง SMEP11 

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 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

3 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.2    ห้อง SMEP12 
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 ์
ครูน้้าฝน 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

1 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

2 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

4 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

 



 
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 
 ชั้น ม.1.3    ห้อง SMEP13 

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 ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

1 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูภทัรานิษฐ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

3 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

4 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.4    ห้อง SMEP14 
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 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

1 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

3 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูสรอ้ยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.5    ห้อง SMEP15 
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 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

2 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

3 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

4 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.6    ห้อง SMEP25 
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 ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

1 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

2 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

3 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

4 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

 



 
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 
 ชั้น ม.1.7    ห้อง SMEP24 

เวลา 
วนั 

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 
ครูประจวบ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

1 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

2 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

3 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

4 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1.8    ห้อง SMEP23 
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 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

1 พ.ค. 61 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

2 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร ์
ครูทิพย์สุดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 



 
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 
 ชั้น ม.1.9    ห้อง SMEP22 

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 
ครูลักคณา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

1 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

2 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

3 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

4 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูน้้าฝน 

สังคมศึกษา 
ครูลักคณา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันท่ี 1 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 ชั้น ม.1.10    ห้อง SMEP21 
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 
ครูฐนกร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

1 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

2 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

3 พ.ค. 61 คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสรอ้ยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

4 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน  – 4 พฤษภาคม 2561 

 ชั้น ม.1EP    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. 

30 เม.ย. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

1 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

2 พ.ค. 61 ภาษาไทย 
ครูสมศรี 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

3 พ.ค. 61 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

4 พ.ค. 61 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาไทย 
ครูสมศร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร ์
ครูนงค์ลักษณ ์

 


