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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. 

29 เม.ย. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลกัษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

2 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

3 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 
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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. 

29 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

30 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

1 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

3 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอิชยา 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 
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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. 

29 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

30 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

1 พ.ค. 62 
ภาษาอังกฤษ 

ครูกิติพันธ ์
สังคมศึกษา 

ครูอภิสา 
วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

2 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

3 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

 
 

 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 29 เมษายน  – 3 พฤษภาคม 2562 

 ชั้น ม.1.4    ห้องเรียน 124 
 

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. 

29 เม.ย. 62 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

30 เม.ย. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

2 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

3 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 
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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. 

29 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

1 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

2 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

3 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 
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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. 

29 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

30 เม.ย. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

1 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

2 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

3 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 
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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. 

29 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

30 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

2 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

3 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 
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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. 

29 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

30 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

1 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

3 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูประจวบ 

ภาษาไทย 
ครูรัชดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูอภิรดี 
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 ชั้น ม.1.9    ห้องเรียน 134 
 

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. 

29 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

1 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

2 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูลักขณา 

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

3 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูน้ าฝน 

สังคมศึกษา 
ครลูักขณา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

 
 

 

 
ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 29 เมษายน  – 3 พฤษภาคม 2562 
 ชั้น ม.1.10    ห้องเรียน 135 

 

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. 

29 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

30 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

1 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 

ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

3 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูจารุวรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสร้อยเพชร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

สังคมศึกษา 
ครูอภิสา 
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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. 

29 เม.ย. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

30 เม.ย. 62 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

1 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

2 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

3 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูภัทรานิษฐ ์

ภาษาไทย 
ครูเสาวลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูกิติพันธ ์

สังคมศึกษา 
ครูจรรยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูนงค์ลักษณ์ 

 
 

 
 

 
 


