
 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  26  เมษายน  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 พักตร์ศิริ จินดารัตน์ พนม 211             ศราวุธ 626 วรรณภา 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 วรรณภา  พักตร์ศิริ จินดารัตน์ พนม 211             ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626  วรรณภา พักตร์ศิริ จินดารัตน์ พนม 211             
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 พนม 211             ศราวุธ 626 วรรณภา ศิรินันท์ จินดารัตน์ 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 จินดารัตน์ พนม 211             ศราวุธ 626  ลลิตวดี     พักตร์ศิริ 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 ศิรินันท์ ไพลิน นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 ลลิตวดี 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332 ลลิตวดี ศิรินันท์ ไพลิน นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 ลลิตวดี ศิรินันท์ ไพลิน นิชาภา 221 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ นิสาชล ไพลิน 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 ไพลิน นิชาภา 221 จันทร์จิรา 626 วนารัตน์ นิสาชล 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 ศิริฉัตร สุริยา นิสา 232 นราทิพย์ 533 วนารัตน์ 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 ศศิวิมล ศิริฉัตร สุริยา นิสา 232 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นิสาชล สุริยา นิสา 232 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315 นิสา 232 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล  ศิริฉัตร สุริยา 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 สุริยา นิสา 232 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล ศิริฉัตร 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 



 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  27  เมษายน  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 นิสาชล จินดารัตน์ พนม 211 ศราวุธ 626 ลลิตวดี 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 ลลิตวดี นิสาชล จินดารัตน์ พนม 211 ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626 ลลิตวดี นิสาชล จินดารัตน์ พนม 211 
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 พนม 211 ศราวุธ 626 ลลิตวดี ศิริฉัตร จินดารัตน์ 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 จินดารัตน์ พนม 211 ศราวุธ 626 วนารัตน์ นิสาชล 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 ศิริฉัตร ไพลิน นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332 วนารัตน์ ศิริฉัตร ไพลิน นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์  ศิริฉัตร ไพลิน นิชาภา 221 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 นิชาภา 221 วันเพ็ญ 625 ศศิวิมล ศิรินันท์ ไพลิน 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 ไพลิน นิชาภา 221 จันทร์จิรา 626 ศศิวิมล ศิรินันท์ 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 พักตร์ศิริ สุริยา ศุภกาญจน์ 216 นราทิพย์ 533 ศศวิิมล 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 วรรณภา พักตร์ศิริ สุริยา ศุภกาญจน์ 216 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 วรรณภา ศิรินันท์ สุริยา ศุภกาญจน์ 216 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315 ศุภกาญจน์ 216 นราทิพย์ 533 วรรณภา พักตร์ศิริ สุริยา 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 สุริยา ศุภกาญจน์ 216 นราทิพย์ 533 วรรณภา พักตร์ศิริ 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 



 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  30  เมษายน  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

 พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 ศิรินันท์ จินดารัตน์ อุดม211 ศราวุธ 626  บุษรินทร์ 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 บุษรินทร์ ศิรินันท์ จินดารัตน์ อุดม 211 ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626 บุษรินทร์ ศิรินันท์ จินดารัตน์ อุดม 211 
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 อุดม 211 ศราวุธ 626 บุษรินทร์ นิสาชล จินดารัตน์ 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 จินดารัตน์ อุดม 211 ศราวุธ 626 บุษรินทร์ ศิรินันท์ 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 นิสาชล ไพลิน ศุภกาญจน์ 216  วันเพ็ญ 625     วรรณภา 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332 วรรณภา นิสาชล ไพลิน ศุภกาญจน์ 216 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 วรรณภา นิสาชล ไพลิน ศุภกาญจน์ 216 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 ศุภกาญจน์ 216 วันเพ็ญ 625 วรรณภา ศิริฉัตร ไพลิน 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 ไพลิน ศุภกาญจน2์16 จันทร์จิรา 626 วรรณภา สิริฉัตร 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 นาตยา วรางคณา นิสา 232 นราทิพย์ 533 ลลิตวดี 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 ลลิตวดี นาตยา วรางคณา นิสา 232 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 ลลิตวดี ศิริฉัตร วรางคณา นิสา 232 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315  นราทิพย์ 533 ลลิตวดี นาตยา วรางคณา 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 วรางคณา นิสา 232 นราทิพย์ 533 ลลิตวดี นาตยา 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 



 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  1  พฤษภาคม  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 นาตยา จินดารัตน์ ศุภกาญจน2์16 ศราวุธ 626     ศศิมิมล 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 ศศิวิมล นาตยา จินดารัตน์ ศุภกาญจน์216 ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626 ศศิวิมล  นาตยา จินดารัตน์  
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 ศุภกาญจน ์216 ศราวุธ 626 ศศิวิมล ศิริฉัตร จินดารัตน์ 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 จินดารัตน์ ศุภกาญจน2์16 ศราวุธ 626 วรรณภา นายตา 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 ศิริฉัตร ไพลิน อุดม211 วันเพ็ญ 625 วรรณภา 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332 วรรณภา ศิริฉัตร ไพลิน อุดม211 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 วรรณภา  ศิริฉัตร วรางคณา อุดม211 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 อุดม211 วันเพ็ญ 625 ลลิตวดี พักตร์ศิริ วรางคณา 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 ไพลิน อุดม211 จันทร์จิรา 626 ลลิตวดี พักตร์ศิริ 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 ศิรินันท์ อุบลวรรณ พนม221 นราทิพย์ 533 ลลิตวดี 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 ลลิตวดี ศิรินันท์ อุบลวรรณ พนม221 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 บุษรินทร์ พักตร์ศิริ อุบลวรรณ พนม221 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315 พนม221 นราทิพย์ 533 บุศรินทร์ ศิรินันท์ อุบลวรรณ 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 อุบลวรรณ พนม 221 นราทิพย์ 533 บุศรินทร์ ศิรินันท์ 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 



ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
วันที่  2  พฤษภาคม  2561 

 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 ศิริฉัตร จินดารัตน์ นิสา 232 ศราวุธ 626    วรรณภา 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 วรรณภา ศิริฉัตร จินดารัตน์ นิสา 232 ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626 วรรณภา ศิริฉัตร ไพลิน นิสา 232 
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 นิสา 232 ศราวุธ 626 วรรณภา นาตยา ไพลิน 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 ไพลิน นิสา 232 ศราวุธ 626 บุศรินทร์ ศิริฉัตร 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 นาตยา สุริยา อุดม 211 วันเพ็ญ 625 บุศรินทร์ 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332 บุศรินทร์ นาตยา สุริยา อุดม 211 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 บุศรินทร์ นาตยา วรางคณา อุดม 211 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 อุดม 211 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ นิสาชล วรางคณา 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 วรางคณา อุดม 211 จันทร์จิรา 626 วนารัตน์ นิสาชล 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 พักตร์ศิริ วรางคณา นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 วนารัตน์ 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 วนารัตน์ พักตร์ศิริ วรางคณา นิชาภา 221 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นิสาชล ดวงจันทร์ นิชาภา 221 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315 นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล พักตร์ศิริ ดวงจันทร์ 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 ดวงจันทร์ นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล พักตร์ศิริ 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 
 



 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  3  พฤษภาคม  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5 6 

08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.35-14.35 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

พักกลางวัน 

คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
321 นิสาชล สุริยา ศุภกาญจน์ 216 ศราวุธ 626 ลลิตวดี 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

322 ลลิตวดี นิสาชล สุริยา ศุภกาญจน ์216 ศราวุธ 626 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

323 จันทร์จิรา 626 ลลิตวดี นิสาชล สุริยา ศุภกาญจน์ 216 
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

324 ศุภกาญจน์ 216 ศราวุธ 626 บุศรินทร์ พักตร์ศิริ สุริยา 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

325 สุริยา ศุภกาญจน ์216 ศราวุธ 626 บุศรินทร์ นิสาชล 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

331 พักตร์ศิริ วรางคณา พนม 211 วันเพ็ญ 625 บุศรินทร์ 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

332     บุศรินทร์ พักตร์ศิริ วรางคณา พนม 211 วันเพ็ญ 625 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

333 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ พักตร์ศิริ วรางคณา พนม 211 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

334 พนม 211 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ ศิรินันท์ วรางคณา 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
335 วรางคณา พนม 211 จันทร์จิรา 626 วนารัตน์ ศิรินันท์ 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
432 นาตยา ดวงจันทร์ นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 วนารัตน์ 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
433 ศศิวิมล นาตยา ดวงจันทร์ นิชาภา 221 จันทร์จิรา 626 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
434 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล ศิรินันท์ ดวงจันทร์ นิชาภา 221 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
315 นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นาตยา ดวงจันทร์ 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
316 ดวงจันทร์ นิชาภา 221 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นาตยา 

14.40-15.40 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
 



 
ตารางสอนปรับพื้นฐาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

วันที่  4  พฤษภาคม  2561 
 

กลุ่ม/ห้อง 
1 2 3 4 5-6 

หมายเหตุ 08.20-09.20 09.25-10.25 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-14.30 
1 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

 

คอมพิวเตอร์ 

ครูที่สอนในคาบที่ 5 รับ-ส่ง ซองแบบทดสอบที่ห้องท าเอกสาร 

321 พักตร์ศิริ สุริยา นิสา 232 ศราวุธ 626 
2 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

322 บุศรินทร์ พักตร์ศิริ สุริยา นิสา 232 
3 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

323 จันทร์จิรา 626 บุศรินทร์ นิสาชล สุริยา 
4 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

324 นิสา 232 ศราวุธ 626 บุศรินทร์ นิสาชล 
5 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 

325 สุริยา นิสา 232 ศราวุธ 626 บุศรินทร์ 
6 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

331 ศิริฉัตร วรางคณา อุดม 211 วันเพ็ญ 625 
7 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 

332 วนารัตน์ ศิริฉัตร วรางคณา อุดม 211 
8 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์

333 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ ศิรินันท์ วรางคณา 
9 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 

334 อุดม 211 วันเพ็ญ 625 วนารัตน์ ศิรินันท์ 
10 คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
335 วรางคณา อุดม 211 จันทร์จิรา 626 วนารัตน์ 
11 ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
432 นาตยา ดวงจันทร์ พนม 221 นราทิพย์ 533 
12 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
433 ศศิวิมล นาตยา ดวงจันทร์ พนม 221 
13 คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
434 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นาตยา ดวงจันทร์ 

14 (วิทย์) วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ ภาษาไทย 
315 พนม 221 นราทิพย์ 533 ศศิวิมล นาตยา 

15 (MEP) คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ อังกฤษ 
316 ดวงจันทร์ พนม 221 นราทิพย์ 533 ศศวิิมล 

 
 


