
ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

หอง กิจกรรมหนาเสาธง วิชาวิทยาศาสตร พัก วิชาสังคมศึกษา 

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๔๐ น. ๐๘.๔๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
(622) 

กิจกรรมหนาแถว 
โดยทีมงานระดบั 

ทีมพิธีกร 
กรรมการนักเรียน 

1 นางปรียา       ชชูวยสุวรรณ         (421) 
2 นางสาวเพ็ญ  จรูญธรรมพินิจ        (623) 
3 นางสาวนูรีดา  เจะโซะ                (436) 
4 นางศิริ         กาพยเกิด              (413) 
5 นายจิรัฏฐ     เนียนเถอ              (423) 
6 นางนุจรี       มณีจันทร              (433) 
7 นายสุวทิย  มีเดช                      (431) 
8 นางสาวจฑุามาศ วงศาโรจน         (415) 
9 นายพฤติกรณ      จะรา             (416) 
10 นางสาวโสรยา  พฒัทวี             (417) 
11 นางโสภา     อุดมพิทยาคม        (411) 
12  นายปะฐม  จุลเด็น              (426) 
13.  นายทวิพงศ ศรีสุวรรณ 
14. นางสาวชุตนิันท  โสตรยิ้ม 
15. นางสาวจุฑามาศ  ชาญสมทุร 
16. นายวราเทพ  เพชรชลคราม 

พักกลางวัน อาคาร ๑๐๐ ป หอประชุมครูลาํยอง 
1. นางสาวสุดา สอนสง 
2. นายทรงพล คลายเพชร 
3. นางสาวฉัตรวรรณ  คะชนิทร 
4. นางสาววรารัตน  นาพิรุณ 
5. นางมลิวลัย อุดมพันธ 
6. นางสุภรณ โชติรัตน 
7. นายสุธรรม มณีรัตน 
8. นางพรทิพย ราชเสนา 
9. นางสุวณ ี สุวรรณพัฒน 
10. นางนัยณา  คูทอง    
11. นางขนิษฐา   จันทรสวาง  
12. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนเสน 
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           หมายเหต ุ การจัดครูเขาหองตามลําดับรายชื่อในคําสั่ง 



ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

วันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

หอง วิชาคณิตศาสตร วิชาภาษาไทย พัก วิชาภาษาตางประเทศ 

เวลา ๐๘.๒๐ น. – ๑๐.๒๐ น. ๑๐.๒๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น. -๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

๔/๑ 
(622) 

1.นางมารศรี   ศรีอนรรฆวานิช 
2.นายสุกิจ   สมงาม 
3.นายกะวิลาศ  สุวประพนัธ 
4.นางอิสราพร อินทแสง 
5.นางฐิติมา คงคากุล 
6.นางสาวทวีพร  ศักดิ์ศรีวิธุราช 
7. นางสาวมนสัชนก  เพชรแกว 
8.นางสาวพัชร ี เรืองสวัสดิ์ 
9. นางสนุีย เวชพราหมณ 
10. นายธรรมนิตย ชาํนาญกิจ 
11.นางสาวสุรีรัตน  สินกัน 
12.นางสาววรรณิสา บุญออน 
 

1. นางสาววิภารัตน  พุฒดํา 
2. นางสุรภ ี มหาโชต ิ
3. นางณัฐกานต ถาวโรจน 
4. นางสาวดวงดาลัด  แสงทอง 
5. นางสาวสุดารัตน พทุธกูล 
6. นายลือฤทธิ ์ สุขยิ่ง 
7. นางศรีรัญญา ศรีสนิท 
8. นางสาววรารัตน   เมืองแมน 
9. นางฐิติมา เสวตเวช 
10. นายประทปี ศรีรุงเรือง 
11. นางสนุันทา สถิตเสถียร 
12. นางสาวภาทิพ     ศรีสทุธิ ์
 

พักกลางวัน 1. นางวิภาดา     วชัรสินธ ุ
2. นางประภา     หงษเกิด 
3. นางสิริพร    มากเกลี้ยง 
4.  นางสาวพนานอย  รอดช ู
5. นางจิรา   สุทธินุน 
6. นางนิศากร    กั้นเกษ 
7. นางนพวรรณ    สมานสุขุมาล 
8. นางสาวปนัดดา    สกุลไทย 
9. นางสาวจิราพรรณ   เสียงเพราะ 
10. นางชวลักร ไชยานุพงศ 
11. นางสาวณัฐกานต  เดชวงษา 
12.นางอมรรัตน     สุขะประดิษฐ 
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    หมายเหตุ  การจัดครูเขาหองตามลําดบัรายชื่อ 


