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ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ EP1    ห้อง 322 
 

เวลา 
วัน 

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

11 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

12 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1    ห้อง 212 
 

เวลา 
วัน 

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภมิู 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

11 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

12 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2    ห้อง 213 
 

เวลา 
วัน 

08.30-09.30 น. 09.35-10.35 น. 10.45-11.45 น. 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

11 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

12 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.3    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

11 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

12 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.4    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

11 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

12 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจรี 

ภาษาไทย 
ครูน้้าผึ้ง 

 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.5    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

11 พ.ค. 65 วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

12 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

สังคมศึกษา 
ครอูภิสา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.6    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

11 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

12 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครนู้้าค้าง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูรัชภูมิ 

 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.7    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

11 พ.ค. 65 คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

12 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูฐนกร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.8    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

11 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

12 พ.ค. 65 วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.9    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

11 พ.ค. 65 วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

12 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูสิริวิมล 

สังคมศึกษา 
ครปูระจวบ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูมนัชนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1.10    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

11 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจร ี

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

12 พ.ค. 65 สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

ภาษาไทย 
ครูกัลยา 

คณิตศาสตร์ 
ครูธนพล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูพรศิริ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

 
 
 
 

ตารางการเรียนการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1.11    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

หา
ร 

13.00-14.00 น. 14.05-15.05 น. 

10 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

11 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

วิทยาการค้านวณ 
ครูนาจรี 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

12 พ.ค. 65 ภาษาไทย 
ครูภัทรพงศ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูกนกพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูไอลดา 

สังคมศึกษา 
ครมูธุรส 

คณิตศาสตร์ 
ครูวิริญญา 

 

 


