
การจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน  – 3 พฤษภาคม 2562 
--------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเพชรพิทยาคม  ได้ด าเนินจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562  เพ่ือปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  14  ห้องเรียน ก่อนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 29 
เมษายน  – 3 พฤษภาคม 2561   จึงไดก้ าหนดห้องเรียน  ณ  อาคาร 4  ดังนี้ 
 

  เวลา 08.00 น. ของทุกวัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน  เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
หน้าเสาธง  ณ บริเวณโดม  โรงเรียนเพชรพิทยาคม  และให้นักเรียนเข้าแถวตามห้องเรียน 
 

  การแต่งกายของนักเรียน  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม  หรือ แต่งกายด้วยชุดนักเรียนใหม่  
ตามระเบียบของโรงเรียนเพชรพิทยาคม พร้อมด้วยกระเป๋านักเรียนของโรงเรียนเพชรพิทยาคม 
 
 

ที ่ ระดับ แผนการเรียน ห้องเรียน หมายเหตุ 
1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (สสวท.) 426  
2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน สสวท.) 425  
3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน สสวท.) 424  
4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน สสวท.) 423  
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.5 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 422  
6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.6 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 432  
7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.7 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 433  
8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.8 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 434  
9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.9 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 435  
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.10 ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 436  
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.11 ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 446  
12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.12 ภาษา-ค านวณ 445  
13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.13 ภาษา-สังคมศึกษา 444  
14 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ IEP4 Intensive English Program 416  
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 ชั้น ม.4.1    ห้องเรียน 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. 

29 เม.ย. 62 ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์

30 เม.ย. 62 ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

1 พ.ค. 62 เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

2 พ.ค. 62 ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

3 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 
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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 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์   

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ์ 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

30 เม.ย. 62 เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์  

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์  

ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

2 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์   

3 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์   

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์
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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 
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครพูัชร ี

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

30 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

2 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

3 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 
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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 เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

30 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

1 พ.ค. 62 เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ ์

2 พ.ค. 62 เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

3 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาไทย 
ครสูมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

 
 
 

 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ 29 เมษายน  – 3 พฤษภาคม 2562 
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เวลา 
วัน 08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รบั

ปร
ะท

าน
อา

หร
 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

29 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

30 เม.ย. 62 ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร์ 
ครสูถาปนา 

เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

2 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

3 พ.ค. 62 เคมี 
ครูพิมพ์ประกาย 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครสูถาปนา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 
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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 
ครูดาวใจ 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

30 เม.ย. 62 ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

1 พ.ค. 62 ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ชีววิทยา 
ครูวรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

3 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ฟิสิกส ์
ครูธีรพงศ์ 
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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 ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร์ 
ครสูถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

30 เม.ย. 62 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญศรี 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

1 พ.ค. 62 เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญศร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

2 พ.ค. 62 ชีววิทยา 
ครูเพ็ญศร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

3 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 
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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 เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

30 เม.ย. 62 ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

1 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

2 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

3 พ.ค. 62 เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 
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 ชั้น ม.4.9    ห้องเรียน 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. 

29 เม.ย. 62 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรตุต์ 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

1 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

2 พ.ค. 62 ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

เคมี 
ครูอ้อมทิวา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

3 พ.ค. 62 ฟิสิกส ์
ครูจิราวรรณ 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 
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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 
ครูจักรพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครดูาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

1 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

3 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

คณิตศาสตร์ 
ครูสถาปนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดาวใจ 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 
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 ชั้น ม.4.11    ห้องเรียน 446 
 

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 
ครูจินตนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

30 เม.ย. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

1 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

2 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

ภาษาไทย 
ครูสมปอง 

3 พ.ค. 62 สังคมศึกษา 
ครูอารมณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจินตนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 
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 ชั้น ม.4.12    ห้องเรียน 445  
 

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 
ครูขวัญจิตร 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

30 เม.ย. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

1 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

2 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

3 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสุนิศา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 
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 ชั้น ม.4.13    ห้องเรียน 444 
 

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 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

คณิตศาสตร์ 
ครวูันชัย 

30 เม.ย. 62 ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

1 พ.ค. 62 ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

2 พ.ค. 62 คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 

3 พ.ค. 62 วิทยาศาสตร์ 
ครูจักรพงษ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูวันชัย 

สังคมศึกษา 
ครูเชน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

ภาษาไทย 
ครูพุฒิระพี 
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 ชั้น IEP4    ห้องเรียน 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. 

29 เม.ย. 62 ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

30 เม.ย. 62 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

1 พ.ค. 62 ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูสุคนธญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต์ 

2 พ.ค. 62 ภาษาไทย 
ครูสุชญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์

ฟิสิกส ์
ครูพัชรี 

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

เคมี 
ครูจุฑาลักษณ ์

3 พ.ค. 62 ฟิสิกส ์
ครูพัชร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูวิษรุตต ์

สังคมศึกษา 
ครูขวัญจิตร 

ชีววิทยา 
ครูตุลาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครสูุคนธญา 

 
 
 

 


