
 
 

ค ำสัง่สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๐๒ / ๒๕๕๖ 

เร่ือง   แตง่ตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพเิศษวันเสำร์ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้พิจำรณำเห็นชอบให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดกิจกรรม /
โครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์  ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  โดยก ำหนดให้จัดกิจกรรม  ในวันเสำร์ตั้งแต่วันที ่ ๒๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖ - วันเสำร์ที่  
๑๕ กุมภำพันธ์  ๒๕๕๗ เวลำ ๐๘.๑๕- ๑๓.๐๐ น.เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยและเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ   ดังต่อไปน้ี 
  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    นำงวรรณี  บุญประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 

นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ์   กรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์   กรรมกำร 
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำร 
นำงสุนิดำ  เดชะทตัตำนนท ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นำงพัชรี   ระมำตร์       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       หน้าที่   ก ำหนดกรอบนโยบำย ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและช่วยแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินกำร 
 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลด ี
 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ 
นำงสุนิดำ  เดชะทตัตำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงศรีนภำ  อรัญญำเกษมสุข  รองประธำนกรรมกำร  

    น.ส.ภัทรนุช   ค ำด ี    กรรมกำร 
    นำงกำญจนำ                สินวิชัย   กรรมกำร  
    น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด                 กรรมกำร  
  น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชยั  กรรมกำร 
  นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำร 

นำงพัชรี          ระมำตร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 
 



 
๒ 

หน้าที ่         ๑. จัดอำจำรย์เข้ำสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์               
๒. จัดนักเรียนเป็นกลุ่ม เข้ำเรียน ตำมวัน เวลำที่ก ำหนด 
๓. จัดท ำบัญชลีงเวลำผูป้ฏิบตัิกำรสอน 
๔. ติดตำมดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย 
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ผู้บรหิำรทรำบ 

 

๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
นำงพัชรี          ระมำตร์   ประธำนกรรมกำร  
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม  กรรมกำร  

หน้าที ่           ๑. เก็บเงินค่ำเรียนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์               
๒. จัดท ำบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 
๓. รำยงำนสรุปผลให้ผู้บริหำรทรำบเม่ือเสร็จสิ้นโครงกำร 

 

๔.  คณะกรรมการด าเนินการสอน (ครูผู้สอน) 
 

กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์           ๑. น.ส.มณทิพย์     เจริญรอด ๒. น.ส.วชิรำภรณ์    สันตวงษ ์
 ๓. นำงพจมำน   ชีววฒันำ ๔. น.ส.ศิรำภร     นำบุญ  

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์             ๑. น.ส.อนุศรำ   บญุหลิม ๒. นำงธนภร  เนตรสว่ำง 
 ๓. น.ส.นิตติกำ   แสงสวัสดิ ์ ๔. น.ส.วิไลรักษ์  กระลำม 
 ๕. น.ส.จำรุวรรณ   จันทะรำม ๖. น.ส.พรสุดำ  มินส ำโรง 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ          ๑. นำงจุฑำมำศ   วำนิชชัง ๒. นำงทิพย์จันทร์  หงษำ 
 ๓. น.ส.อุษำ   นะแน่งน้อย ๔. นำงนลินพร  สมสมัย 
 ๕. น.ส.อรวรรยำ   ภำคค ำ  ๖. น.ส.สุกัญญำ  มหำฤทธิ ์
 ๗. นำยสุชำต ิ   รัตนเมธำกูร 

กลุ่มสาระภาษาไทย             ๑. น.ส.ภัทรนุช   ค ำด ี  ๒. น.ส.รุ่งตะวัน  ทำโสต  
              ๓. น.ส.เกวลี   บญุบำ  ๔. นำยอภิชำต ิ  จุ่นหัวโทน 
    ๕. นำยสมพร        โพธ์ิศรี   
กลุ่มสาระสังคมศึกษา           ๑. นำงกำญจนำ   ศิริมหำ            ๒. นำยปวติร   สมนึก  
               ๓. นำยอภิวฒัน์  บุญอ่อน  ๔. นำงบญุเยี่ยม   พิทักษ์วงศ ์
    ๕. นำยอนุชำ  ค ำแดง  ๖. น.ส.รัตยำ  ร่ำงกำยด ี
 

หน้าที ่    ๑. ด ำเนินกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนตำมตำรำงที่ก ำหนด 
๒.จัดท ำก ำหนดกำรสอนแตล่ะกิจกรรมให้ชัดเจน  และน ำส่งคณะกรรมกำร ๑ ชุด 
๓ สรุปกำรส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน                                                    
๔.จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียน  ส่งต้นฉบบัผ่ำนหัวหน้ำกลุ่มสำระในรำยวิชำที่สอน  และน ำสง่

คณะกรรมกำร   ๑ ชดุ 
    ๕.ประเมินผล / สรุปผลกำรจดักิจกรรม  รำยงำนคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเม่ือเสร็จสิ้นโครงกำร 

๖.ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกรณีเกิดปญัหำต่ำง ๆ 
๗. หำกมีกิจธุระจ ำเป็นต้องแลกคำบ   ให้บันทึกเสนอประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 



 
๓ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
     นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์  ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ทัศนีย ์  บุญประเสริฐ กรรมกำร นำงรจนำ ศิวะพฤกษ์พงศ ์ กรรมกำร 
น.ส.สุขบัญญัต ิ  วงศษ์ำ  กรรมกำร นำงละออง จันทร์หอม กรรมกำร 
น.ส.พวงเพชร  ชรำจันทร์ กรรมกำร นำงชุลีพร บุตรศิริ  กรรมกำร 
นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง กรรมกำร นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ  กรรมกำร 
น.ส.วัลย์ด ี  พิทักษ์วงศ์โยธิน กรรมกำร น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ         กรรมกำร 

  นำยเล็ก   สินวิชัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่   ๑.  ดูแลห้องเรียนที่ท ำกำรสอนเสริมพเิศษ ให้พร้อมเพื่อกำรสอนตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ 

๒.   ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำครูและนักเรียน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียน      
     นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี   ประธำนกรรมกำร   

  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 

        หน้าที่    ๑ ดแูลควำมเรียบร้อยของนักเรียน 
    ๒.เวลำ  ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.  เรียกแถวนักเรียนและจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต ์             

หน้ำเสำธง ตลอดกำรเรียนเสริมพเิศษ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ      กรรมกำร  
นำยภำคภูมิ     แก้วเย็น      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่   ตดิตัง้ระบบเสยีง  
๑. เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.เพื่อจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต ์ หน้ำเสำธงทุกเชำ้ 
    ตลอดกิจกรรม 
๒. จัดท ำสัญญำณเสยีงบอกเวลำในแต่ละคำบกิจกรรม 
๓. จัดระบบเสียงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้นักเรียนทรำบ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานทั่วไป 
นำงพัชรี ระมำตร์   ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ กรรมกำร น.ส.จันทิมำ     สุระเกต ุ กรรมกำร  
 น.ส.รัชณีย์ ไฝทอง  กรรมกำร 

                                                                      
หน้าที ่      ๑. โรเนียวเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรที่เก่ียวข้องให้เพยีงพอและทันต่อกำรใชง้ำน 

    ๒. ส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 

๙.คณะกรรมการประสานงาน 
นำงสุนิดำ  เดชะทตัตำนนท ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงนภัสสรณ์  เกียรติอภพิงษ์   รองประธำนกรรมกำร 
นำงทองกรำว  เสนำขันธ ์  รองประธำนกรรมกำร 
นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  รองประธำนกรรมกำร 

นำงศรีนภำ อรัญญำเกษมสุข    กรรมกำร น.ส.ศิริพร โกมำรกุล กรรมกำร  
น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี   กรรมกำร นำงกำญจนำ สินวิชัย  กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด    กรรมกำร นำยณรงค ์ หนูนำรี  กรรมกำร 
น.ส.ลักษณำ อังกำบส ี  กรรมกำร นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย     กรรมกำร น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิ่ม   กรรมกำร  
  นำงพัชรี        ระมำตร์      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่   ๑. ด ำเนินกำรแก้ปัญหำในกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้มำสอนตำมก ำหนด   

 ๒. ประสำนงำนให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินตำมตำรำงสอนที่ก ำหนด 
            ๓. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรเรียนกำรสอน และแก้ปัญหำเก่ียวกับกำรเรียน            

กำรสอนที่อำจจะเกิดในวันน้ัน ๆ 
            ๔. ส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำเรียนประจ ำวัน และสรุปรำยงำน 

 ๕. โทรศัพท์แจง้ผู้ปกครองกรณีนักเรียนขำดเรียน 
 

         ๑๐.กรรมการฝ่ายสรุปผลการด าเนินการ 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม           ประธำนกรรมกำร 
น.ส.วิไลรักษ์  กระลำม   กรรมกำร 
น.ส.พรสุดำ  มินส ำโรง   กรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศค์ ำจันทร์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.  จัดท ำแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เขำ้ร่วมโครงกำร                   
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 

 ทั้งน้ี   ตัง้แต่  วันที่  ๒๒  เดือนพฤศจิกำยน   พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

สั่ง  ณ วันที ่  ๒๒  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

                                                          
(นำงวรรณี   บญุประเสริฐ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 



 
 

 
ตารางการประสานงาน โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร ์    

23  พฤศจิกายน 2556  - 15  กุมภาพนัธ์  2557 
วัน เดือน ป ี ฝ่ายบริหาร พิธีกรหน้าเสาธง/ 

ดูแลนักเรียน 
ผู้ประสานงาน ประสานงานทั่วไป นักการภารโรง 

23  พฤศจิกายน 2556 นำงสุนิดำ       เดชะทัตตำนนท์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี      ระมำตร์ น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง น.ส.ก่ิงกำญจน์    ปิยะสิงห์ 

30  พฤศจิกายน 2556 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงศรีนภำ  อรัญญำเกษมสุข น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง นำงรจนำ      ศิวะพฤกษ์พงศ์ 

  7  ธันวาคม    2556 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร    โกมำรกุล น.ส.ลักษณำ     อังกำบสี น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง น.ส.สุขบัญญิติ  วงศ์ษำ 

 14  ธันวาคม   2556 นำงทองกรำว   เสนำขันธ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงศรีนภำ  อรัญญำเกษมสุข นำงกำญจนำ    สินวิชัย น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง นำงละออง      จันทร์หอม 

 21 ธันวาคม    2556 นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี     ระมำตร ์ นำงล ำพอง      พูลเพิ่ม น.ส.จันทิมำ     สุระเกต ุ น.ส.พวงเพชร   ชรำจันทร์ 
   4 มกราคม    2557 นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงศรีนภำ  อรัญญำเกษมสุข น.ส.ศิริพร    โกมำรกุล น.ส.จันทิมำ     สุระเกต ุ นำงชุลีพร       บุตรศิร ิ
 18 มกราคม    2557 นำงนภัสสรณ์   เกียรติอภิพงษ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี     ระมำตร ์ นำงนวรัตน์      นำคะเสนีย์กุล น.ส.จันทิมำ     สุระเกต ุ นำงสุทธิวรรณ   เมธำเมลือง 
 25 มกราคม    2557 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร    โกมำรกุล นำยณรงค์       หนูนำรี น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ นำงจันทร์ทอง   บุตรศิร ิ
  8 กุมภาพันธ์   2557 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร    โกมำรกุล นำงศรีนภำ     อรัญญำเกษมสุข น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ น.ส.วัลย์ดี    พิทักษ์วงศ์โยธิน 
 15 กุมภาพันธ์  2557 นำยสมชัย       ก้องศักดิ์ศรี นำยพริำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี     ระมำตร ์ นำยนิพนธ์     พจนสุวรรณชัย น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ น.ส.บุญเรือน   บุตรศิร ิ



 

ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร ์    
23  พฤศจิกายน 2556 – 15  กุมภาพนัธ์ 2557 

ครั้งที่ วัน   เดือน    ปี หมายเหตุ 
1 วันเสาร์ที่   23  พฤศจิกายน 2556  
2 วันเสาร์ที่   30  พฤศจิกายน 2556  
3 วันเสาร์ที่    7  ธันวาคม     2556  
4 วันเสาร์ที่   14  ธันวาคม    2556 สอบกลางภาค วันที่  16 - 23   มิถุนายน 2556 
5 วันเสาร์ที่   21  ธันวาคม    2556  
6 วันเสาร์ที่    4  มกราคม    2557  
7 วันเสาร์ที่   18  มกราคม    2557  
8 วันเสาร์ที่   25  มกราคม    2557  
9 วันเสาร์ที่    8  กุมภาพันธ์  2557 ใช้สถานที่สอบ มสธ.  วันที่  8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 
10 วันเสาร์ที่   15  กุมภาพันธ์  2557 สอบปลายภาค 2/56 ช้ัน ม.6  วันที่ 10 – 13  กันยายน 2557 

สอบปลายภาค 2/56 ชั้นอื่น ๆ วันที่ 24 ก.พ.- 3 มี.ค. 2557 
หมายเหตุ    
                  - ระดับ ม.1 และ ม.2  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น. 
                    เรียนคาบละ 50 นาที                    
                  - ระดับ ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 14.00 น. 
                    เลือกเรียนตามรายวิชาที่สมัคร  เรียนคาบละ 80 นาที                    
 

ตารางสอนเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 
โครงการสอนเสริมพิเศษ ระดับ ม.1    (คาบละ 50นาที) 

กลุ่มท่ี ห้อง   
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พัก 30 
นาที 

คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 

8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-
10.50 

10.50-
11.20 

11.20-
12.10 

12.10-
13.00 

1 231 

เข
้าแ

ถว
  เ

คา
รพ

ธง
ชา

ติ 
 ส

วด
มน

ต์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา อังกฤษ 
        
2 232 อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาไทย สังคม 
        
3 233 สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย 
        
4 234 ภาษาไทย สังคม อังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
        
5 235  วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย สังคม  อังกฤษ คณิตศาสตร์ 
         



 
ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร ์    

23  พฤศจิกายน 2556 – 15  กุมภาพนัธ์ 2557 
ครั้งที่ วัน   เดือน    ปี หมายเหตุ 

1 วันเสาร์ที่   23  พฤศจิกายน 2556  
2 วันเสาร์ที่   30  พฤศจิกายน 2556  
3 วันเสาร์ที่    7  ธันวาคม     2556  
4 วันเสาร์ที่   14  ธันวาคม    2556 สอบกลางภาค วันที่  16 - 23   มิถุนายน 2556 
5 วันเสาร์ที่   21  ธันวาคม    2556  
6 วันเสาร์ที่    4  มกราคม    2557  
7 วันเสาร์ที่   18  มกราคม    2557  
8 วันเสาร์ที่   25  มกราคม    2557  
9 วันเสาร์ที่    8  กุมภาพันธ์  2557 ใช้สถานที่สอบ มสธ.  วันที่  8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 
10 วันเสาร์ที่   15  กุมภาพันธ์  2557 สอบปลายภาค 2/56 ชั้น ม.6  วันที่ 10 – 13  กันยายน 2557 

สอบปลายภาค 2/56 ชั้นอื่น ๆ วันที่ 24 ก.พ.- 3 มี.ค. 2557 
หมายเหตุ    
                  - ระดับ ม.1 และ ม.2  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น. 
                    เรียนคาบละ 50 นาที                    
                  - ระดับ ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 14.00 น. 
                    เลือกเรียนตามรายวิชาที่สมัคร  เรียนคาบละ 80 นาที      
               

ตารางเรียนโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์    ระดับ ม.2   (คาบละ 50นาที) 
กลุ่ม
ท่ี 

ห้อง  
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 คาบท่ี 3 พัก 30 
นาที 

คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 

8.20-9.10 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-
11.20 

11.20-
12.10 

12.10-
13.00 

1 241 

เข
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ธง
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ติ 
 ส

วด
มน

ต ์

วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

        

2 242 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

        

3 243 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาไทย สังคมศึกษา 

        

4 244  ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

         

 
 



 
 

ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร ์    
23  พฤศจิกายน 2556 – 15  กุมภาพนัธ์ 2557 

ครั้งที่ วัน   เดือน    ปี หมายเหตุ 
1 วันเสาร์ที่   23  พฤศจิกายน 2556  
2 วันเสาร์ที่   30  พฤศจิกายน 2556  
3 วันเสาร์ที่    7  ธันวาคม     2556  
4 วันเสาร์ที่   14  ธันวาคม    2556 สอบกลางภาค วันที่  16 - 23   มิถุนายน 2556 
5 วันเสาร์ที่   21  ธันวาคม    2556  
6 วันเสาร์ที่    4  มกราคม    2557  
7 วันเสาร์ที่   18  มกราคม    2557  
8 วันเสาร์ที่   25  มกราคม    2557  
9 วันเสาร์ที่    8  กุมภาพันธ์  2557 ใช้สถานที่สอบ มสธ.  วันที่  8 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 
10 วันเสาร์ที่   15  กุมภาพันธ์  2557 สอบปลายภาค 2/56 ชั้น ม.6  วันที่ 10 – 13  กันยายน 2557 

สอบปลายภาค 2/56 ชั้นอื่น ๆ วันที่ 24 ก.พ.- 3 มี.ค. 2557 
หมายเหตุ    
                  - ระดับ ม.1 และ ม.2  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น. 
                    เรียนคาบละ 50 นาที                    
                  - ระดับ ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 14.00 น. 
                    เลือกเรียนตามรายวิชาที่สมัคร  เรียนคาบละ 80 นาที                    

 
ตารางเรียนโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์    ระดับ ม.3,4,5 

กลุ่มท่ี ห้อง   
8.00-
08.20 

คาบท่ี 1 คาบท่ี 2 พัก 20 
นาที 

คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 คาบท่ี 5 

8.20-9.40 9.40-11.00 11.00- 
11.20 

11.20-
12.40 

12.40-
14.00 

14.00-
15.20 

ม.3  

เข
้าแ

ถว
  เ

คา
รพ

ธง
ชา

ติ 
 ส

วด
มน

ต์ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์  อังกฤษ   
(1)  341 341  341    
        
        

ม.4 (1)  เคมี คณิตศาสตร์  อังกฤษ     
  (ห้องเคมี) 343  343   
          
         
          
        

 


