
๑ 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ที่  ๑๐๐ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอนปรับพ้ืนฐำนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

-------------------------------------------------------- 
   ตำมที่ โรงเรียนได้ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ และมัธยมศึกษำปีที่ ๔       

ปีกำรศึกษำ ๑๕๕๘ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของนักเรียนในด้ำนวิชำกำรก่อนเปิดภำคเรียน กลุ่มบริหำรวิชำกำร
ได้จัดท ำโครงกำรสอนปรับพ้ืนฐำน โดยจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำหลัก ๕ วิชำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  
และวิชำตำมกลุ่มกำรเรียนส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๐ – ๓๐ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ 
๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร และมำตรำที่ ๒๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอนปรับพ้ืนฐำน ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ดังนี้    

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ    
๑.๑  นำยเลิศศิลป์   รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำยรัตนะ    บัวรำ    กรรมกำร 
๑.๓  ว่ำที่ พ.ท.ฐนบดินทร์  รัตนวิชัย   กรรมกำร 
๑.๔  นำยโกวิท    มำตย์สำลี   กรรมกำร 
๑.๕  นำงขวัญตำ   ปฏิเวธวิทูร  กรรมกำรและเลขำนุกำร      

หน้าที ่ ๑. ให้ค ำท่ีปรึกษำ แนะน ำแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
 ๒. ก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรเรียนปรับพื้นฐำนให้เกิดควำมเรียบร้อย 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน   

๒.๑.  นำงขวัญตำ  ปฏิเวธวิทูร  ประธำนกรรมกำร 
๒.๒.  นำงสำวปณยำ  แพร่เจริญวัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓.  นำยมโนธรรม  ทองมหำ  กรรมกำร 
๒.๔.  นำงสำวอรทัย  จันทรังษี  กรรมกำร 
๒.๕.  นำงสำวทิพรสย์  ระโหฐำน  กรรมกำร 
๒.๖.  นำงสำวอุบล  บุญชู   กรรมกำร 
๒.๗.  นำงสำวปิยภัทร   เรืองโรจน์  กรรมกำร 
๒.๘.  นำยกีรติ     ศุภภัคว์รุจำ  กรรมกำร 
๒.๙.  นำงสำวสุพินยำ  วำปีกัง   กรรมกำร 
๒.๑๐.นำยสมทรง  ศุขะเนตร  กรรมกำร (เจ้ำหน้ำที่ส ำเนำเอกสำร) 
๒.๑๑ นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๑๒.นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๑๓.นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



๒ 

 
 หน้าที ่ ๑. วำงแผนกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนปรับพื้นฐำนตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
  ๒. ก ำหนดแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล 
  ๓. จัดท ำตำรำงกำรเรียนกำรสอนและจัดกลุ่มนักเรียนเข้ำเรียนตำมตำรำงท่ีก ำหนด 
  ๔. จัดครูจำกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ปฏิบัติหน้ำที่สอนตำมตำรำงที่ก ำหนด 
  ๕. ดูแลกำรจัดท ำเอกสำรกำรสอน 
  ๖. จัดท ำแบบประเมินกำรสอนของครู เพื่อเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรสอน 
  ๗. ประสำนและก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
  ๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓. คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ภำษำไทย ๑. นำงณัฐนันท ์        รัมมะเดช 
๒. นำงสำวพรำว        พำหอม 
๓. นำงสำวอริสำ        บุตรดำมำ 

๑. นำงสำวฮำดีหม๊ะ   แวดะสง 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๑. นำยเกตุ               โพธิ์นอ้ย 
๒. นำงสำวจันทมำศ     บัวจนัทร์ 
๓. นำยทองฉัตร          ไรนุน่ 

๑. นำยมำโนชญ์        มูลทรพัย์ 

วิทยำศำสตร์ ๑. นำงสำวชญำน ี       วจนะศิริ 
๒. นำงสำวกชพร         อำรัชกุล 
๓. นำงสำวอัจฉรำ        ภักดีรัตนภำคย์  
 

๑. นำงขวัญตำ          ปฏิเวธวิทูร 
๒. นำงสำวอุบล         บุญช ู
๓. นำงเรวัตต์            นกสวำ่ง 
๔. นำงมำลิน             จันทร์แสง 

ภำษำต่ำงประเทศ ๑. นำงธนวรรณ          โสดำ  
๒. นำงสำวสตรีรัตน์       เจนนพกำญจน์ 
๓. นำงสำวทำรินทร์       นำคสร้อย 

English    Dorette  Botha   
Science   Lee  Humphrey    
Math       Ian  Roberts 

๑. นำงสำวอรทัย          จันทรังษี 
๒. นำงทัศนำรี                อ่อนสุข 
๓. นำงสำวปิยภัทร         เรืองโรจน ์
๔. นำยนวเรศ             เสนคุ้ม 

๕. นำงสำวรัชกุล          แสนปัญญำ  
ฝรั่งเศส  
๑. นำงสำวอรวรรณ        เทียนธวัชกุล 
๒. นำงสำวแรกรัก        บุญอยู่  
จีน       
๑. นำงสำวสิวลี              บุญวัฒน์ 
ญี่ปุ่น    
๑. นำงสำวตวงศรณ์      องอำจ 
 

คณิตศำสตร์ ๑. นำงสำวอ ำไพ         พำโคกทม    
๒. นำงสำวณัฐณิชำ       บุญเกตุ 
๓. นำงสำวอำรีรัตน์     แคล่วคล่อง 
 

๑. นำงสำวศศิธร         นำนไธสง       
๒. นำงสำวศำกุน        เทียนทอง   
๓. นำงสำววิภำดำ       คล้ำยนิ่ม     
๔. นำงสำวนำถพร        มูลจันทร์ 

 



๓ 

 
หน้าที ่ ๑. วำงแผนกำรสอนจัดเตรียมเนื้อหำ และเอกสำรสื่อกำรสอนน ำส่งส ำนักวิชำกำร เพื่อส ำเนำและ

จัดท ำรูปเล่ม 
  ๒. ด ำเนินกำรสอนตำมตำรำงสอนที่ก ำหนด 
  ๓.  จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 

๔. ดูแลกำรเข้ำเรียนของนักเรียน ตรวจสอบรำยชื่อนักเรียนที่ขำดเรียน บันทึกในแบบบันทึกกำรสอน
รำยคำบ และน ำส่งส ำนักงำนวิชำกำรในคำบสุดท้ำยทุกวัน 

๕. จัดให้มีกำรวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมน ำคะแนนส่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๖. ส่งรูปแบบประเมินกำรสอนปรับพ้ืนฐำนวันสุดท้ำยของกำรเรียน 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 
๔. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน 

๔.๑.  นำยรัตนะ   บัวรำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒.  นำยธำนินทร์  รมยศิริไทย    กรรมกำร 
  ๔.๓.  นำยพีระพงษ์  ดำระกะมำศ  กรรมกำร 
  ๔.๔.  นำยชยกฤต  ค ำเมืองคุณ  กรรมกำร 
  ๔.๕.  นำยธนวิทย ์  วิกระยิน   กรรมกำร 
  ๔.๖.  นำยธิต ิ   ด ำรงคงชื่น  กรรมกำร  
  ๔.๗.  นำงสำววรำงคณำ  ชำวน่ำน   กรรมกำร  

๔.๘.  นำงสมคิด   ลอยฟ้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร   
           หน้าที ่ ๑. ดูแลกำรเข้ำแถวของนักเรียนในเวลำ ๐๗.๓๐ น. เพื่อท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 
  ๒. ดูแลควำมเป็นระเบียบของนักเรียนระหว่ำงอยู่ในโรงเรียน ในห้องเรียน ระหว่ำงพักและควำมเป็น
ระเบียบหลังเลิกเรียน 
  ๓. ก ำกับ ติดตำมนักเรียนที่ขำดเรียน โดยแจ้งผู้ปกครองรับทรำบทำง SMS 
  ๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและพัสดุ 

๕.๑.  ว่ำที่ พ.ท.ฐนบดินทร์  รัตนวิชัย   ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๒.  นำงนิตยำ   มหำเปำรยะ    กรรมกำร 
  ๕.๓.  นำงนฤมล   มุสิเกตุ     กรรมกำร 
  ๕.๔.  นำงวันทนำ  แดงประเสริฐกุล  กรรมกำร 
  ๕.๕.  นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวัฒน์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทนครูผู้สอน ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรและวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ 
  ๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจำ่ย เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 



๔ 

 
 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ พยำบำล และประชำสัมพันธ์ 
  ๖.๑.  นำยโกวิท   มำตย์สำลี  ประธำนกรรมกำร 

๖.๒.  นำยเกตุ   โพธิ์น้อย   กรรมกำร   
๖.๓.  นำงเสวิกำ   เอ้ือพอพล  กรรมกำร 
๖.๔.  นำยวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมกำร 
๖.๕.  นำยวิเชียร   สังขพงศ์   กรรมกำร 
๖.๖.  นำยอดุลย ์  พุทธขันธ์  กรรมกำร 
๖.๗.  นำยวีระชัย  น้ ำพระหัส  กรรมกำร 
๖.๘.  นำยสมคิด   สง่ำงำม   กรรมกำร 
๖.๙.  นำยมิ่ง   รำตรี   กรรมกำร 
๖.๑๐.นำยวินัย   ออกแมน  กรรมกำร 
๖.๑๑.นำยยงยุทธ  สุขส ำรำญ  กรรมกำร 
๖.๑๒.นำยประภำส  โตยิ่ง   กรรมกำร 
๖.๑๓.นำยจุมพล   อ่ิมสมจิตต์  กรรมกำร 
๖.๑๔.นำยประชำธิป  ใจกล้ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๖.๑๕.นำงสำวเนำวรัตน ์  ลักษณำกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑. จัดห้องเรียนอำคำร ๑ จ ำนวน ๖ ห้อง (๑๕๓, ๑๖๑, ๑๖๒, ๑๖๓, ๑๖๔, ๑๖๕)  อำคำร ๓ 
จ ำนวน ๔ ห้อง (๓๓๓, ๓๓๔, ๓๓๕, ๓๓๖) ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี
ที่ ๔ ให้จัดที่อำคำร ๑ จ ำนวน ๕ ห้อง (๑๔๓, ๑๕๒, ๑๕๖, ๑๖๖, ๑๗๖) อำคำร ๓ จ ำนวน ๒ ห้อง (๓๓๒, ๓๓๗)
อำคำร ๔ จ ำนวน ๕ ห้อง (๔๒๒, ๔๒๔, ๔๒๕, ๔๓๓, ๔๓๕) 
  ๒. จัดระบบแสงสว่ำง ระบบเครื่องเสียง และพัดลม ให้มีควำมพร้อมและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน 
  ๓. ก ำกับดูแลกำรเปิด – ปิด อำคำรเรียน ห้องเรียน ควำมสะอำดห้องเรียนที่ใช้ส ำหรับสอนปรับ
พ้ืนฐำน และจัดโต๊ะเก้ำอ้ี ให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียน (ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ จ ำนวน ๕๐ ที่นั่ง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ 
จ ำนวน ๔๐ ที่นั่ง)  
  ๔. ดูแลควำมสะอำดห้องน้ ำ โรงอำหำร ตู้เย็นและเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
  ๕. ดูแลกำรเจ็บป่วยและให้กำรปฐมพยำบำลนักเรียน 
  ๖. ประสำนงำนกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่อง 

๗. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมตลอดงำน 
๘. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  
 ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 

๗.๑. นำงขวัญตำ   ปฏิเวธวิทูร  ประธำนกรรมกำร 
๗.๒. นำงสำววิไลพร  จอมพล   กรรมกำร 
๗.๓. นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสดิ ์   กรรมกำร 
๗.๔. นำงบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗.๕. นำงสำวสุพินยำ  วำปีกัง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 



๕ 

 
หน้าที ่ ๑. ออกแบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและเก็บข้อมูล 

  ๒. สรุปผลกำรประเมินเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
  ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรตำมค ำสั่ง ปฏิบัติหน้ำที่เต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
 
   

สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เมษำยน   พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
                                                            (นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

                    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖ 

 
ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2558 

20-30 เมษายน 2558 

 
 
 
 

กลุ่ม/คาบ 

ห้อง 

กลุ่ม 1 

161 

กลุ่ม 2 

162 

กลุ่ม 3 

163 

กลุ่ม 4 

164 

กลุ่ม 5 

165 

กลุ่ม 6 

333 

กลุ่ม 7 

334 

กลุ่ม 8 

335 

กลุ่ม 9 

336 

กลุ่ม 10 

153 

คาบที่ 1 

( 8.00-8.50 น.) 

คณิตศำสตร ์

ครูอ ำไพ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูสตรีรัตน์ 

สังคมศึกษำ

ครูทองฉัตร 

วิทยำศำสตร ์

ครูชญำน ี

ภำษำไทย 

ครูณัฐนันท ์

คณิตศำสตร ์

ครูอำรีรัตน์ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูธนวรรณ 

สังคมศึกษำ 

ครูเกตุ 

วิทยำศำสตร ์

ครูอัจฉรำ 

ภำษำไทย 

ครูพรำว 

คาบที่ 2 

( 8.50-9.40 น.) 

ภำษำไทย 

ครูพรำว 

คณิตศำสตร ์

ครูอ ำไพ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูสตรีรัตน์ 

สังคมศึกษำ 

ครูจันทมำศ 

วิทยำศำสตร ์

ครูชญำน ี

ภำษำไทย 

ครูณัฐนันท ์

คณิตศำสตร ์

ครูอำรีรัตน์ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูธนวรรณ 

สังคมศึกษำ 

ครูเกตุ 

วิทยำศำสตร ์

Mr.Lee 

คาบที่ 3 

(9.40-10.30 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูกชพร 

ภำษำไทย 

ครูณัฐนันท ์

คณิตศำสตร ์

ครูณัฐณิชำ 

ภำษำอังกฤษครู

ครูทำรินทร ์

สังคมศึกษำ 

ครูจันทมำศ 

วิทยำศำสตร ์

ครูชญำน ี

ภำษำไทย 

ครูอริสำ 

คณิตศำสตร ์

ครูอ ำไพ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูสตรีรัตน์ 

สังคมศึกษำ

ครูเกตุ 

พัก  20  นาที - - - - - - - - - - 

คาบที่ 4 

(10.50-11.40 น.) 

สังคมศึกษำ 

ครูจันทมำศ 

วิทยำศำสตร ์

ครูกชพร 

ภำษำไทย 

ครูพรำว 

คณิตศำสตร ์

ครูณัฐณิชำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทำรินทร ์

สังคมศึกษำ 

ครูทองฉัตร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอัจฉรำ 

ภำษำไทย 

ครูอริสำ 

คณิตศำสตร ์

ครูอำรีรัตน์ 

ภำษำอังกฤษ

Ms.Dorette 

คาบที่ 5 

(11.40-12.30 น.) 

ภำษำอังกฤษ

ครูธนวรรณ 

สังคมศึกษำ 

ครูจันทมำศ 

วิทยำศำสตร ์

ครูกชพร 

ภำษำไทย 

ครูณัฐนันท ์

คณิตศำสตร ์

ครูณัฐณิชำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทำรินทร ์

สังคมศึกษำ 

ครูทองฉัตร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอัจฉรำ 

ภำษำไทย 

ครูอริสำ 

คณิตศำสตร์

Mr.Ian 



๗ 

 
ตารางสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2558 

20-30 เมษายน 2558 
 

 
 
 

กลุ่ม/คาบ 

ห้อง 

4/1 

422 

4/2 

424 

4/3 

425 

4/4 

433 

4/5 

435 

4/6 

152 

4/7 

156 

4/8 

176 

4/9 

143 

4/10 

166 

4/11 

337,332 

คาบที่ 1 

( 8.00-8.50 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

คณิตศำสตร ์

ครูวิภำดำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

ภำษำฝรั่งเศส 

ครูแรกรัก 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

ภำษำจีน 

ครูสิวล ี

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 
สังคมศึกษำ
ครูมำโนชญ ์

คาบที่ 2 

( 8.50-9.40 น.) 

คณิตศำสตร ์

ครูนำถพร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

คณิตศำสตร ์

ครูวิภำดำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

ภำษำฝรั่งเศส 

ครูแรกรัก 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

ภำษำจีน 

ครูสิวล ี

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 
สังคมศึกษำ
ครูมำโนชญ ์

คาบที่ 3 

( 9.40-10.30 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

คณิตศำสตร์

ครูศำกนุ 

คณิตศำสตร ์

ครูวิภำดำ 

คณิตศำสตร ์

ครูศศิธร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

ภำษำจีน 

ครูสิวล ี

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภำษำญี่ปุ่น 

ครูตวงศรณ ์

ภำษำไทย 

ครูฮำดีหมะ๊ 

พัก  20  นาที - - - - - - - - - -  

คาบที่ 4 

(10.50-11.40 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

คณิตศำสตร์

ครูนำถพร 

คณิตศำสตร์

ครูศำกุน 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

คณิตศำสตร ์

ครูศศิธร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

ภำษำจีน 

ครูสิวล ี

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภำษำญี่ปุ่น 

ครูตวงศรณ ์

ภำษำไทย 

ครูฮำดีหมะ๊ 

คาบที่ 5 

(11.40-12.30 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

คณิตศำสตร์ครู

นำถพร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

คณิตศำสตร์

ครูศำกุน 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

คณิตศำสตร ์

ครูศศิธร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

ภำษำไทย 

ครูฮำดีหมะ๊ 



๘ 

 
ตารางสอนปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 

25, 27-30  เมษายน 2558 
กลุ่ม/คาบ 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 

คาบที่ 1 

( 8.00-8.50 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

คณิตศาสตร ์

ครูศากุน 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

คณิตศำสตร ์

ครูศศิธร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

ภาษาจีน 

ครูสิวลี 

ภาษาอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภาษาญี่ปุ่น 

ครูตวงศรณ์ 

ภาษาไทย 

ครูฮาดีหม๊ะ 

คาบที่ 2 

( 8.50-9.40 น.) 

คณิตศำสตร์

ครูนำถพร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

คณิตศำสตร ์

ครูศำกุน 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

คณิตศำสตร ์

ครูศศิธร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

ภำษำจนี 

ครูสิวลี 

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภำษำญีปุ่่น 

ครูตวงศรณ์ 

ภำษำไทย 

ครูฮำดีหม๊ะ 

คาบที่ 3 

( 9.40-10.30 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

ภำษำอังกฤษ 

ครูปิยภัทร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

ภำษำฝรั่งเศส 

ครูอรวรรณ 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

ภำษำจนี 

ครูสิวลี 

ภำษำญีปุ่่น 

ครูตวงศรณ์ 

สังคมศึกษำ 

ครูมำโนชญ ์

พัก  20  นาที - - - - - - - - - - - 

คาบที่ 4 

(10.50-11.40 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูขวัญตำ 

วิทยำศำสตร ์

ครูมำลิน 

คณิตศำสตร์

ครูนำถพร 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

คณิตศำสตร ์

ครูวิภำดำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูรัชกุล 

ภำษำฝรั่งเศส 

ครูอรวรรณ 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

ภำษำจนี 

ครูสิวลี 

ภำษำอังกฤษ 

ครูนวเรศ 

สังคมศึกษำ 

ครูมำโนชญ ์

คาบที่ 5 

(11.40-12.30 น.) 

วิทยำศำสตร ์

ครูเรวตัร 

คณิตศำสตร์

ครูนำถพร 

วิทยำศำสตร ์

ครูอุบล 

ภำษำอังกฤษ 

ครูทัศนำร ี

คณิตศำสตร ์

ครูวิภำดำ 

ภำษำอังกฤษ 

ครูชกุล 

ภำษำฝรั่งเศส 

ครูอรวรรณ 

ภำษำจนี 

ครูสิวลี 

ภำษำจนี 

ครูสิวลี 

ภำษำอังกฤษ

ครูอรทัย 

สังคมศึกษำ 

ครูมำโนชญ ์

 
 

 


