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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ท่ี  ๑๐๑ / ๒๕๖๒    

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพ้ืนฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

----------------------------------------------------------- 
ตามที่ โรงเรียนได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔         

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนในด้านวิชาการก่อนเปิดภาคเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ
ได้จัดท าโครงการสอนปรับพื้นฐาน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน ๕ วิชา ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ  
วิชาตามกลุ่มการเรียนส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๙ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมาตราที่ ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐาน         
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  
๑.๑  นายนายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้    ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางจิราภรณ์  วราชุน    กรรมการ 
๑.๓  นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   กรรมการ 
๑.๔  นายเกตุ  โพธ์ิน้อย      กรรมการ 
๑.๕  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
๒. ก ากับ ติดตาม ดูแลการเรียนปรบัพื้นฐานใหเ้กิดความเรียบร้อย  
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง    ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา   กรรมการ 
๒.๓ นางสาวอุบล  บุญชู     กรรมการ 
๒.๔ นางสาวอรทัย  จันทรงัษี    กรรมการ    
๒.๕ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์    กรรมการ    
๒.๖ นายเรวัตต์  นกสว่าง     กรรมการ   
๒.๗ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต    กรรมการ   
๒.๘ นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ    กรรมการ 
๒.๑๐  นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร    กรรมการ 
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๒.๑๑ นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง   กรรมการ 
๒.๑๒  นางสาวนริศรา  กาวิโย      กรรมการ 
๒.๑๓ นายสมทรง ศุขะเนตร  (เจ้าหน้าที่ส าเนาเอกสาร) กรรมการ 
๒.๑๔  นางสาวสิวลี  บุญวัฒน์    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๕  นางสาวจริาภรณ์ แก้วเมือง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. วางแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานตามวันเวลาที่ก าหนด 
๒. ก าหนดแนวปฏิบัติและหลกัเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา 
๓. จัดท าตารางการจัดการเรียนการสอน และจัดกลุ่มนักเรียนเข้าเรียนตามตารางที่ก าหนด 
๔. จัดครูจากกลุม่สาระการเรียนรูป้ฏิบัติหน้าที่สอนตามตารางสอนทีก่ าหนด 
๕. ดูแลการจัดท าเอกสารการสอน 
๖. จัดท าแบบประเมินการสอนของครู เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรงุและพัฒนาการสอน 
๗. ประสานและก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๓.  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

คณิตศาสตร์ ๑. นางสาวปราณี พรมติ๊บ 
๒. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง 
๓. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล 

๑. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์ 
๒. นางสาวนาถพร มูลจันทร์ 
๓. นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม 

วิทยาศาสตร ์ ๑. นางสาวจารุวรรณ  ทองขุนด า 
๒. นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์   
๓. นางอัจฉรา  กาโวเนน 

๑. นายคมสัณห์  จันสอน (วิชาชีววิทยา) 
๒. นายรุ่งโรจน์  สมนิล  (วิชาเคมี) 
๓. นายเรวัตต์  นกสว่าง (วิชาฟิสิกส์) 
๔. นางมาลิน  จันทร์แสง (วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ) 

ภาษาไทย ๑. นางสาวอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต 
๒. นางสาวอัจฉรา ทองทา 
๓. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 

๑. นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง  
 

สังคมศึกษา ๑. นายทองฉัตร  ไรนุ่น 
๒. นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์ 
๓. นางสาวฟารีดะ  โต๊ะเล๊ะ   

๑. นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร์ 

ภาษาต่างประเทศ ๑. นางสาวอรทัย  จันทรังษี 
๒. นางสาวจัตตารีย์  เดชเจริญ 
๓. นางสาววิชุตา  อินไผ่ 
 
 

๑. นางสาวศุภร  แซ่ลู่ 
๒. นายนวเรศ  เสนคุ้ม 
๓. นางสาววิชุดา  บุญเทียม 
๔. นางสาวชเนตตี  เมืองมลู 
๕. นายณัทร  คชรัตน์ 
ภาษาฝรั่งเศส 
๑. นางสาวแรกรัก  บญุอยู่ (สอน 5 วันแรก) 
๒. นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว (สอน 5 วันหลงั) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ภาษาต่างประเทศ  ภาษาจีน 

๑. นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิริ (สอน 5 วันแรก) 
๒. นางสาวภาพิมล  ฐานะ (สอน 5 วันหลัง) 

ภาษาญี่ปุ่น 
๑. นายกอรปคุณ  ชุมวรรณศรี  (สอน 5 วันแรก) 
๒. นางสาวตวงศรณ์  องอาจ (สอน 5 วันหลัง) 

โครงการห้องเรียน
พิเศษ 

๑. Ms. Catrina Gragory (ภาษาอังกฤษ) 
๒. Mr. Lee Humphrey (คณิตศาสตร์) 
๓. Mr. Charles Klontz (วิทยาศาสตร์) 
 

๑. Ms. Catrina Gragory (ภาษาอังกฤษ) 

หน้าท่ี 
๑. วางแผนการสอนจัดเตรียมเนื้อหาและเอกสารสื่อการสอนน าส่งส านักงานวิชาการเพื่อส าเนาและ

จัดท ารปูเล่ม 
๒. ด าเนินการสอนตามตารางสอนที่ก าหนด 
๓. จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน 
๔. ดูแลการเข้าเรียนของนักเรียน ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนที่ขาดเรียน บันทกึในแบบบันทึกการ

สอนรายคาบ และน าสง่ส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการในคาบสุดท้ายของทุกวัน 
๕. จัดให้มีการวัดผลก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมน าคะแนนส่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
๖. ส่งรปูแบบประเมินการสอนปรบัพื้นฐานวันสุดท้ายของการเรียน 
๗. ดูแลควบคุมนักเรียนให้ท าความสะอาดห้องเรียนในคาบเรียนสุดท้ายของแต่ละวัน 
๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
๔.  คณะกรรมการดแูลความเรียบร้อยของนักเรียน 
 ๔.๑ นางจิราภรณ์  วราชุน    ประธานกรรมการ 

๔.๒ จ่าสบิเอกธนวิทย์  วิกระยิน    กรรมการ 
๔.๓ นายสุภวัชร  ชาติการุณ    กรรมการ 
๔.๔ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ    กรรมการ 
๔.๕ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา    กรรมการ   
๔.๖ นายธิติ  ด ารงคงช่ืน     กรรมการ 

 ๔.๗ นางสาววรางคณา  ชาวน่าน    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี 

๑. ดูแลการเข้าแถวของนักเรียนในเวลา ๐๗.๓๐ น. เพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
๒. ดูแลความเป็นระเบียบของนักเรียนระหว่างเรียนอยู่ในโรงเรียน ติดตามนักเรียนให้เข้าห้องเรียน

ระหว่างพกั และดูแลความเป็นระเบียบหลงัเลิกเรียน 
๓. ก ากับ ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน โดยแจ้งผู้ปกครองใหท้ราบทาง SMS 
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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๕.  คระกรรมการฝ่ายการเงินและพัสด ุ
๕.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์   ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวจรีพร  วงษ์ขันธ์    กรรมการ 
๕.๓ นายประทปี  ชุมพล     กรรมการ 
๕.๔ นางสาวจันทมาศ   บัวจันทร ์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ด าเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนครผูู้สอน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและวัสดุอุปกรณ์ 
๒. จัดท าบญัชีรายรบั – รายจ่าย  เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี พยาบาล ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ 
 ๖.๑ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย     ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก    กรรมการ 
๖.๓ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง    กรรมการ 
๖.๔ นางสาวอัจฉราภรณ์  เมืองโคตร   กรรมการ    
๖.๕ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง    กรรมการฝ่ายพยาบาล 
๖.๖ นางสาวปาริชาติ จ าปาศักดิ์     กรรมการฝ่ายพยาบาล 
๖.๗ นายสมพร  ชัยวงษ์     กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๖.๘ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน ์  กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
๖.๙ นายวิเชียร  สังขพงศ์     กรรมการฝ่ายสถานที ่
๖.๑๐ นายอดุลย์  พุทธขันธ์    กรรมการฝ่ายสถานที ่
๖.๑๑ นายสมมาตร  แดงสะอาด    กรรมการฝ่ายสถานที ่
๖.๑๒ นายวีระชัย  น้ าพระหัส    กรรมการฝ่ายสถานที ่
๖.๑๓ นายวินัย  ออกแมน     กรรมการฝ่ายสถานที ่
๖.๑๔ นายประชาธิป  ใจกล้า    กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ 

หน้าท่ี 
๑. จัดระบบแสงสว่าง ระบบเครื่องเสียง และพัดลม ให้มีความพร้อมเหมาะสมกบัการเรียนการสอน 
๒. ก ากับดูแลการเปิด-ปิด อาคารเรียน ห้องเรียน ความสะอาดห้องเรียนที่ใช้ส าหรับการสอนปรับ

พื้นฐาน และจัดโต๊ะเก้าอี้  ให้ เพียงพอกับจ านวนนักเรียน ( ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑ จ านวน ๔๕ ที่นั่ ง                
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๔๐ ที่นั่ง) ระดับช้ันละ ๑๐ ห้องเรียน 

๓. ดูแลความสะอาดห้องน้ า โรงอาหาร ตู้น้ าเย็น และเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับการใช้งานของครูและนักเรียน 

๔. ดูแลการเจบ็ป่วยและให้การปฐมพยาบาลนักเรียน 
๕. ประสานงานการจ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม 
๖. ประชาสมัพันธ์เรื่องต่างๆ ตลอดการเรียนทัง้ ๑๐ วัน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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๗.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 ๗.๑ นางปณยา  แพร่เจริญวัฒนา    ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางสาวอุบล  บุญชู      กรรมการ 

 ๗.๓ นายสุวิทวัส หิรญัสินสุนทร    กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาววิภาวดี  ศรีเชียงขวาง    กรรมการ 

๗.๕ นางสาวนริศรา  กาวิโย      กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๗ นางสาวจริาภรณ์ แก้วเมือง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าท่ี 
๑. ออกแบบการประเมินผลการด าเนินงาน 
๒. สรุปผลการประเมินเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียน 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
 ทั้งนี ้ให้คณะกรรมการตามค าสั่ง ปฏิบัตหิน้าทีเ่ตม็ก าลังความสามารถ เพือ่ให้เกิดประโยชนส์งูสุดแก่นักเรียน 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท)้     
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
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ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

๑๘ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่ม/คาบ 

ห้อง 

กลุ่ม ๑ 

๑๖๑ 

กลุ่ม ๒ 

๑๖๒ 

กลุ่ม ๓ 

๑๖๓ 

กลุ่ม ๔ 

๑๖๔ 

กลุ่ม ๕ 

๑๗๑ 

กลุ่ม ๖ 

๓๓๓ 

กลุ่ม ๗ 

๓๓๔ 

กลุ่ม ๘ 

๓๓๕ 

กลุ่ม ๙ 

๓๓๖ 

กลุ่ม ๑๐ 

๓๓๗ 

กลุ่ม ๑๑ 

๑๕๓ 

คาบที่ ๑ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

( ๘.๐๐-๘.๕๐ น.) ครูมาโนชญ์ ครูทองฉัตร ครูอรทัย ครูอุไรรัตน์ ครูลักษนิช ครูอารีรัตน์ ครูมินทร์ตรา ครูวิชุตา   ครูปราณี ครูอัจฉรา Ms. Catrina  

คาบที่ ๒ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

( ๘.๕๐-๙.๔๐ น.) ครูอรทัย ครูอุไรรัตน์ ครูจารุวรรณ   ครูมาโนชญ์ ครูอัจฉรา  ครูมินทร์ตรา   ครูปณีต ครูอัจฉรา ครูวิชุตา   ครูอารีรัตน์ Mr. Charles 

คาบที่ ๓ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

(๙.๔๐-๑๐.๓๐ น.) ครูลักษนิช ครูจารุวรรณ   ครูอัจฉรา ครูจัตตารีย์   ครูทองฉัตร ครูฟารีดะ   ครูปราณี ครูปณีต ครูมินทร์ตรา   ครูอัจฉรา ครูมาโนชญ์ 

พัก  ๒๐  นาที  

คาบที่ ๔ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

(๑๐.๕๐-๑๑.๔๐ น.) ครูจารุวรรณ   ครูวิชุตา ครูฟารีดะ   ครูปราณี ครูอัจฉรา ครูอรทัย ครูมาโนชญ์ ครูทองฉัตร ครูอุไรรัตน์ ครูจัตตารีย์   ครูปณีต 

คาบที่ ๕ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 

(๑๑.๔๐-๑๒.๓๐ น.) ครูปณีต ครูปราณี ครูลักษนิช ครูอัจฉรา ครูจัตตารีย์ ครูอุไรรัตน์ ครูอรทัย ครูอารีรัตน์ ครูฟารีดะ   ครูทองฉัตร Mr. Lee 

 

 

 



7 
 

ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาค(๑)  ๑๘,๑๙,๒๒-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

กลุ่ม/คาบ 
ห้อง 

กลุ่ม ๔/๑ 
๔๒๒ 

กลุ่ม ๔/๒ 
๔๒๔ 

กลุ่ม ๔/๓ 
๔๒๕ 

กลุ่ม ๔/๔ 
๔๓๒ 

กลุ่ม ๔/๕ 
๔๓๕ 

กลุ่ม ๔/๖ 
๑๕๖ 

กลุ่ม ๔/๗ 
๑๗๖ 

กลุ่ม ๔/๘ 
๑๔๓ 

กลุ่ม ๔/๙ 
๑๖๖ 

กลุ่ม ๔/๑๐ 
๓๓๒ 

กลุ่ม ๔/๑๑ 
๔๒๑ 

คาบที่ ๑ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

( ๘.๐๐-๘.๕๐ น.) ครูมาลิน ครูคมสัณห์ ครูรุ่งโรจน์   ครูศุภร ครูเจนจิรา ครูแรกรัก ครูวิชุดา   ครูธัญมน   ครูณภัทร ครูจันทมาศ ครูเรวัตต ์

คาบที่ ๒ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

( ๘.๕๐-๙.๔๐ น.) ครูนาถพร ครูมาลิน ครูคมสัณห์ ครูศุภร ครูเจนจิรา ครูแรกรัก ครูวิชุดา   ครูธัญมน   ครูณภัทร ครูจันทมาศ Ms. Catrina 

คาบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

( ๙.๔๐-๑๐.๓๐ น.) ครูเรวัตต ์ ครูวิภาดา ครูมาลิน ครูนาถพร ครูเจนจิรา ครูนวเรศ ครูวิชุดา   ครูชเนตตี ครูณภัทร ครูกฤษณา ครูรุ่งโรจน์   

พัก ๒๐ นาที 

คาบที่ ๔ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

(๑๐.๕๐-๑๑.๔๐ น.) ครูรุ่งโรจน์   ครูเรวัตต ์ ครูวิภาดา ครูนาถพร ครูศุภร ครูนวเรศ ครูธัญมน ครูชเนตตี ครูกอปรคุณ ครูกฤษณา ครูมาลิน 

คาบที่ ๕ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

(๑๑.๔๐-๑๒.๓๐ น.) ครูคมสัณห์ ครูรุ่งโรจน์ ครูเรวัตต ์ ครูนาถพร ครูศุภร ครูนวเรศ ครูธัญมน ครูชเนตตี ครูกอปรคุณ ครูกฤษณา ครูเจนจิรา 

คาบที่ ๖ - - - - - - - - - - วิทยาศาสตร์ 

(๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.) - - - - - - - - - - ครูคมสัณห์ 
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ตารางสอนปรับพื้นฐานนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ภาค(๒)  ๒๕-๒๖,๒๙-๓๐ เมษายน – ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

กลุ่ม/คาบ 
ห้อง 

กลุ่ม ๔/๑ 
๔๒๒ 

กลุ่ม ๔/๒ 
๔๒๔ 

กลุ่ม ๔/๓ 
๔๒๕ 

กลุ่ม ๔/๔ 
๔๓๒ 

กลุ่ม ๔/๕ 
๔๓๕ 

กลุ่ม ๔/๖ 
๑๕๖ 

กลุ่ม ๔/๗ 
๑๗๖ 

กลุ่ม ๔/๘ 
๑๔๓ 

กลุ่ม ๔/๙ 
๑๖๖ 

กลุ่ม ๔/๑๐ 
๓๓๒ 

กลุ่ม ๔/๑๑ 
๔๒๑ 

คาบที่ ๑ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

( ๘.๐๐-๘.๕๐ น.) ครูมาลิน ครูคมสัณห์ ครูรุ่งโรจน์   ครูศุภร ครูเจนจิรา ครูปารวี ครูวิชุดา   ครูภาพิมล   ครูณภัทร ครูจันทมาศ ครูเรวัตต ์

คาบที่ ๒ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

( ๘.๕๐-๙.๔๐ น.) ครูนาถพร ครูมาลิน ครูคมสัณห์ ครูศุภร ครูเจนจิรา ครูปารวี ครูวิชุดา   ครูภาพิมล   ครูณภัทร ครูจันทมาศ Ms. Catrina 

คาบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

( ๙.๔๐-๑๐.๓๐ น.) ครูเรวัตต ์ ครูวิภาดา ครูมาลิน ครูนาถพร ครูเจนจิรา ครูนวเรศ ครูวิชุดา   ครูชเนตตี ครูณภัทร ครูกฤษณา ครูรุ่งโรจน์   

พัก ๒๐ นาที 

คาบที่ ๔ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

(๑๐.๕๐-๑๑.๔๐ น.) ครูรุ่งโรจน์   ครูเรวัตต ์ ครูวิภาดา ครูนาถพร ครูศุภร ครูนวเรศ ครูภาพิมล ครูชเนตตี ครูตวงศรณ์ ครูกฤษณา ครูมาลิน 

คาบที่ ๕ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

(๑๑.๔๐-๑๒.๓๐ น.) ครูคมสัณห์ ครูรุ่งโรจน์ ครูเรวัตต ์ ครูนาถพร ครูศุภร ครูนวเรศ ครูภาพิมล ครูชเนตตี ครูตวงศรณ์ ครูกฤษณา ครูเจนจิรา 

คาบที่ ๖ - - - - - - - - - - วิทยาศาสตร์ 

(๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ น.) - - - - - - - - - - ครูคมสัณห์ 


