
ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565   (วันพฤหัสบด ี คาบที่ 7) 

 

      ว.ด.ป
ช้ัน/ห้อง 

3 พ.ย. 65 10 พ.ย. 65  17 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65 1 ธ.ค. 65 8 ธ.ค. 65 15 ธ.ค. 65 22 ธ.ค. 65 29 ธ.ค. 65 5 ม.ค. 66 12 ม.ค. 66 19 ม.ค. 66 

    ม.1/3 
 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

    ม.1/4 
 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

    ม.1/4 
 

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
 ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย ์(312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

ม.1/5 
 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

ม.1/6 
 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย ์(312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

ม.1/7 
 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

 ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (524) 
 ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ม.1/8 
 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย  (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ   

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

   ม.1/9 
 

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

ม.1/10 
 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

ม.1/11 
 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียาภัทร 

ม.1/2 

ม.1/3 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2565   (วันพฤหัสบด ี คาบที่ 7) 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

26 ม.ค. 66 2 ก.พ. 66 9 ก.พ. 66 16 ก.พ. 66 

     ม.1/2 
 

 ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

     ม.1/3 
 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

     ม.1/4 
 

อังกฤษ  (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

ม.1/5 
 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

ม.1/6 
 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

ไทย (524) 
ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

ม.1/7 
 

 ไทย (524) 
ครูกันตภณ   

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

ม.1/8 
 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

อังกฤษ (513) 
ครูเทอดศักดิ์ 

สังคม (421) 
ครูปรียาภัทร 

วิทย์ (312) 
ครูพัชญมณฑ ์

     ม.1/9 
 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

สังคม (425) 
ครูปรียารัตน ์

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

ม.1/10 
 

สังคม (421) 
ครูรวีพรรณ 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

 ไทย (524) 
 ครูกันตภณ 

คณิต (315) 
ครูทุเรียน 

ม.1/11 
 

วิทย์ (336) 
ครูจิตรีย ์

ไทย (525) 
ครูปลืม้ 

คณิต (332) 
ครูอุมาพร 

อังกฤษ (515) 
ครูนปภา 

 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   (วันจันทร์  คาบที่ 7) 

 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

7 พ.ย. 65 14 พ.ย. 65  21 พ.ย. 65 28 พ.ย. 65 19 ธ.ค. 65 26 ธ.ค. 65 2 ม.ค. 66 9 ม.ค. 66 16 ม.ค. 66 23 ม.ค. 66 30 ม.ค. 66 6 ก.พ. 66 

ม.2/2 
 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย ์(323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

ม.2/3 
 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

ม.2/4 
 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม่ 

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย(524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

ม.2/5 
 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

 คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

 คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

ม.2/6 
 

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ม.2/7 
 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
 ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
 ครูกัญญชัญญ์ 

ม.2/8 
 

 ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

 ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

 ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

ม.2/9 
 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร ์

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

ม.2/10 
 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

ม.2/11 
 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

  ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

  ไทย (525) 
ครูจิรฉตัร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   (วันจันทร์  คาบที่ 7) 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

13 ก.พ. 66 20 ก.พ. 66 

ม.2/2 
 

สังคม (425) 
ครูโสภิต 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

ม.2/3 
 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

ม.2/4 
 

คณิต (335) 
ครูปัทมา 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ม.2/5 
 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

 ไทย (525) 

ครูจิรฉัตร 
ม.2/6 

 
ไทย (524) 

ครูกัญญชัญญ์ 
สังคม (425) 

ครูโสภิต 
ม.2/7 

 
สังคม (427) 
ครูธนพล 

อังกฤษ (413) 
ครูพัชรินทร์ 

ม.2/8 
 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

คณิต (333) 
ครูจุฑาทิพ 

ม.2/9 
 

คณิต (336) 
ครูพิชานนท์ 

วิทย์ (323) 
ครูภูวดล 

ม.2/10 
 

วิทย์ (313) 
ครูอาภรณ ์

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

ม.2/11 
 

ไทย (525) 

ครูจิรฉัตร 

สังคม (427) 
ครูธนพล 

 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันอังคาร  คาบที่ 6) 

 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

1 พ.ย. 65 8 พ.ย. 65  15 พ.ย. 65 22 พ.ย. 65 29 พ.ย. 65 6 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 20 ธ.ค. 65 27 ธ.ค. 65 3 ม.ค. 66 10 ม.ค. 66 17 ม.ค. 66 

ม.3/2  
 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

ม.3/3 
 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

   ม.3/4 
 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน์ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

ม.3/5 
 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

ม.3/6 
 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน์ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

ม.3/7 
 

คณิต (335) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

ม.3/8 
 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

   ม.3/9 
 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

 คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

ม.3/10 
 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

 คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน์ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

ม.3/11 
 

 สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513)  
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท์ 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565   (วันอังคาร  คาบที่ 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

24 ม.ค. 66 31 ม.ค. 66 7 ก.พ. 66 14 ก.พ. 66 

ม.3/2  
 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒ ิ

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

ม.3/3 
 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

     ม.3/4 
 

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ม.3/5 
 

คณิต (333) 
ครูทรรศนันท ์

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย(526) 
ครูสรุีย ์

ม.3/6 
 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

ม.3/7 
 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (526) 
ครูสรุีย ์

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูทรรศนันท ์

ม.3/8 
 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒ ิ

สังคม (424) 
ครูประสพชัย 

คณิต (333) 
ครูชุลีกร 

วิทย ์(331) 
ครูจิตร์สมา 

     ม.3/9   
  

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 

คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (331) 
ครูจิตร์สมา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ม.3/10 
 

 คณิต (335) 
ครูชยกร 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (417) 
ครูวีรวัฒน ์

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒิ 

ม.3/11 
 

วิทย์ (332) 
ครูศิรินภา 

อังกฤษ (513) 
ครูปราณ์รณ 

ไทย (524) 
ครูนัฐวุฒ ิ

สังคม (423) 
ครูอารีวรรณ 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันศุกร์  คาบที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

4 พ.ย. 65 11 พ.ย. 65   18 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 2 ธ.ค. 65 9 ธ.ค. 65 16 ธ.ค. 65 23 ธ.ค. 65 6 ม.ค. 66 13 ม.ค. 66 20 ม.ค. 66 

ม.4/4 
 

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

ไทย (523) 
 ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

ม.4/5 
 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูฉัตรดาว 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

อังกฤษ (417) 
ครูฉัตรดาว 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

ม.4/6 
 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

ม.4/7 
 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ 417) 
ครูฉัตรดาว 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ 417) 
ครูฉัตรดาว 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

ม.4/8 
 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม  425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

 ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันศุกร์  คาบที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

 

27 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 10 ก.พ. 66 17 ก.พ. 66 

ม.4/4 
 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

ม.4/5 
 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ 417) 
ครูฉัตรดาว 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

ม.4/6 
 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ ์

อังกฤษ (417) 
ครูวรรณสิร ิ

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

ม.4/7 
 

อังกฤษ 417) 
ครูฉัตรดาว 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูอัศวิน 

ม.4/8 
 

วิทย์ (324) 
ครูวิจิตรา 

สังคม 425 
ครูลักขณา 

คณิต (336) 
ครูจันทนา 

ไทย (523) 
ครูสุทธิพงษ์ 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันพุธ  คาบที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

2 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65   16 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 7 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 4 ม.ค. 66 11 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 

ม.5/2 
 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

ม.5/3 
 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

ม.5/4 
 

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

ม.5/5 
 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ม.5/6 
 

วิทย์ (321) 
ครูเกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

ม.5/7 
 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

อังกฤษ (515) 
ครูพัชรินทร ์

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

ม.5/8 
 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

อังกฤษ (515) 
ครูพัชรินทร ์

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
 ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรยีนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันพุธ  คาบที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

25 ม.ค. 66  1 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 

ม.5/2 
 

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

ม.5/3 
 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (311) 
ครูศิวกร 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

ม.5/4 
 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

ม.5/5 
 

ไทย (522) 
ครูจุฑามาส 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

ม.5/6 
 

คณิต (335) 
ครูพรรณ ี

อังกฤษ (417) 
ครูวิชญาพร 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ม.5/7 
 

อังกฤษ (515) 
ครูใหม ่

สังคม (511) 
ครูกัลย์พตัร ์

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

ม.5/8 
 

สังคม (512) 
ครูอัจฉรา 

วิทย์ (321) 
ครเูกียรติศักดิ์ 

ไทย (524) 
ครูกัญญชัญญ์ 

คณิต (333) 
ครูจันทนา 



ตารางสอนเสริม เติมความรู้ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2565   (วันพุธ  คาบที่ 7) 

 
 
 
 
 
 
 

       ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

2 พ.ย. 65 9 พ.ย. 65   16 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 30 พ.ย. 65 7 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 4 ม.ค. 66 11 ม.ค. 66 18 ม.ค. 66 

ม.6/4 
 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

ม.6/5 
 

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

ม.6/6 
 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

ม.6/7 
 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
 ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

          ว.ด.ป 
ช้ัน/ห้อง 

25 ม.ค. 66  1 ก.พ. 66 8 ก.พ. 66 15 ก.พ. 66 

ม.6/4 
 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

ม.6/5 
 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

ม.6/6 
 

วิทย์ (322) 
ครูประดับภรณ์ 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

ม.6/7 
 

ไทย (527) 
ครูจุไรภรณ ์

คณิต (336) 
ครูจิดาภา 

อังกฤษ (418) 
ครูพรเพ็ญ 

สังคม (424) 
ครูกัญญารัตน์ 


