
 
 

ค ำสัง่สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ที่  ๐๐๒ / ๒๕๕๙ 

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

 

  ด้วยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้พิจำรณำเห็นชอบให้โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต จัดกิจกรรม /
โครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์  ส ำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต ภำคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสมกับศักยภำพของนักเรียน   โดยก ำหนดให้จัดกิจกรรม   ในวันเสำร์ตั้งแต่วันที ่
๑๙ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ -  วันเสำร์ที่ ๒๖  กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๑๕- ๑๓.๐๐ น. เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุ
จุดมุ่งหมำยและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ   ดังต่อไปน้ี 
  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
    นำยสมพร  สังวำระ    ประธำนกรรมกำร 

นำยสมชยั  ก้องศักดิศ์รี  กรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   กรรมกำร 
 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่   ก ำหนดกรอบนโยบำย ให้ค ำปรึกษำ   แนะน ำ   และช่วยแก้ไขปญัหำเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วย 
 ควำมเรียบร้อย  และบังเกิดผลด ี
๒. คณะกรรมการด าเนินการ 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ ์   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก   รองประธำนกรรมกำร  

    น.ส.ภัทรนุช   ค ำด ี    กรรมกำร 
    นำงธัญญำ  สติภำ   กรรมกำร  
    น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด                 กรรมกำร  
  น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชยั  กรรมกำร 
  นำงล ำพอง  พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

นำงพัชรี          ระมำตร์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ์        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่         ๑. จัดอำจำรย์เข้ำสอนตำมโครงกำรสอนเสริมพิเศษวันเสำร์               

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

 
 
 
 
 
 



๒ 
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

นำงพัชรี          ระมำตร์   ประธำนกรรมกำร 
น.ส.จิรำ   จั่นเล็ก  กรรมกำร 
นำงโสภำ   พงศ์เทพูปถัมภ ์ กรรมกำร  
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม  กรรมกำร  

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

๔.  คณะกรรมการด าเนินการสอน (ครูผู้สอน) 
 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์           ๑. น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  ๒. น.ส.อำภำพร  ภริะบรรณ์ 

 ๓. น.ส.ศิรำภร     นำบญุ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์             ๑. น.ส.ธัญญำ   สติภำ  ๒. น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม 

 ๓. นำยทินกร   พำนจันทร์ ๔. น.ส.สุภิดำ    โลเกษ 
 ๕. น.ส.ณิชพัณณ์   เฉลิมพันธ ์ ๖. น.ส.ลำวัลย ์  คงแก้ว 
 ๗. น.ส.อมรรัตน์   มะลงิำม 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ          ๑. น.ส.อุษำ   นะแน่งน้อย ๒. นำงนลินพร    สมสมัย 
 ๓. น.ส.อรวรรยำ   ภำคค ำ  ๔. น.ส.สุกัญญำ    มหำฤทธิ ์ 

กลุ่มสาระภาษาไทย             ๑. น.ส.ภัทรนุช   ค ำด ี  ๒. นำยไพโรจน์  อินต๊ะภำ 
๓. นำยสมพร        โพธ์ิศรี 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา           ๑. นำยอภวิัฒน์  บุญอ่อน          ๒. น.ส.อัญชนำ   แซ่จิว  
             ๓. น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล ๔ น.ส.วทันยำ  ใจนันตำ 
    ๕. น.ส.สุทธิดำ  แซ่หล่อ    
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 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
      นำยสมชยั ก้องศักดิศ์รี  ประธำนกรรมกำร 

นำยสมศักดิ ์  สวนสุข  กรรมกำร นำยธวัช  แจ่มแจง้  กรรมกำร 
นำยธีรยุทธ  จันทร์หอม กรรมกำร น.ส.ทัศนีย ์ บุญประเสริฐ กรรมกำร 
น.ส.สุขบัญญัต ิ  วงศษ์ำ  กรรมกำร นำงละออง จันทร์หอม กรรมกำร 
น.ส.พวงเพชร  ชรำจันทร์ กรรมกำร นำงชุลีพร บุตรศิริ  กรรมกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง กรรมกำร นำงจันทร์ทอง บุตรศิริ  กรรมกำร 
น.ส.วัลย์ด ี  พิทักษ์วงศ์โยธิน กรรมกำร น.ส.บุญเรือน บุตรศิริ         กรรมกำร 
นำงรจนำ ศิวะพฤกษ์พงศ ์  กรรมกำร น.ส.ยุพำ  พิมสุวรรณ กรรมกำร 

   นำยศุภกิจ  หนองหัวลงิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่   ๑.  ดูแลหอ้งเรียนที่ท ำกำรสอนเสริมพเิศษ ให้พร้อมเพื่อกำรสอนตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ 

๒.   ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำครูและนักเรียน 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายกจิการนักเรียน      
     นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   ประธำนกรรมกำร   

  นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 
      หน้าที่    ๑ ดแูลควำมเรียบร้อยของนักเรียน 

       ๒.เวลำ  ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.  เรียกแถวนักเรียนและจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต ์            
                                       หน้ำเสำธง ตลอดกำรเรียนเสริมพิเศษ 

 

๗. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
   นำยสุวิท  ปิ่นอมร  ประธำนกรรมกำร 

นำยก ำพล จำงจะ      กรรมกำร  
นำยสมุฏฏิ ์ ภำษำด ี      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่    ติดตั้งระบบเสียง  
๑. เวลำ ๐๘.๑๕-๐๘.๓๐ น.เพื่อจัดกิจกรรมเคำรพธงชำติและสวดมนต์  หน้ำเสำธงทุกเชำ้ 
    ตลอดกิจกรรม 
๒. จัดท ำสัญญำณเสยีงบอกเวลำในแต่ละคำบกิจกรรม 
๓. จัดระบบเสียงในกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรให้นักเรียนทรำบ 

 

๘. คณะกรรมการฝ่ายโรเนียวและประสานงานทั่วไป 
นำงพัชรี ระมำตร์   ประธำนกรรมกำร 

น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ กรรมกำร        นำยสพุัฒน์ชยั  พงษ์เกสำ  กรรมกำร  
  น.ส.รัชณีย ์         ไฝทอง กรรมกำร        น.ส.อนุศรำ     บญุหลิม   กรรมกำรและเลขำนุกำร       

หน้าที ่  ๑. โรเนียวเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และเอกสำรที่เก่ียวข้องใหเ้พียงพอและทันต่อกำรใช้งำน 
        ๒. ส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 

 
๙.คณะกรรมการประสานงาน 

 น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสวุรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย ์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 

นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ ์     กรรมกำร น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ ์  กรรมกำร 
น.ส.ศิริพร โกมำรกุล  กรรมกำร  น.ส.ภัทรนุช ค ำด ี  กรรมกำร 
นำงธัญญำ สติภำ   กรรมกำร น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด กรรมกำร 
นำยณรงค ์ หนูนำรี   กรรมกำร นำงนวรัตน์ นำคะเสนีย์กุล กรรมกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 
นำยนิพนธ ์ พจนสุวรรณชัย     กรรมกำร น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชยั กรรมกำร 
นำงล ำพอง พูลเพิ่ม   กรรมกำร 
  นำงพัชรี          ระมำตร์         กรรมกำรและเลขำนุกำร     
  น.ส.อนุศรำ     บุญหลิม      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที ่   ๑. ด ำเนินกำรแก้ปัญหำในกรณีที่ครูผู้สอนไม่ได้มำสอนตำมก ำหนด   

 ๒. ประสำนงำนให้กำรเรียนกำรสอนด ำเนินตำมตำรำงสอนที่ก ำหนด 
            ๓. ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ กำรเรียนกำรสอน และแก้ปัญหำเก่ียวกับกำรเรียน            

กำรสอนที่อำจจะเกิดในวันน้ัน ๆ 
            ๔. ส ำรวจยอดนักเรียนที่เข้ำเรียนประจ ำวัน และสรุปรำยงำน 

 ๕. โทรศพัท์แจง้ผู้ปกครองกรณีนักเรียนขำดเรียน 
 

         ๑๐.กรรมการฝ่ายสรุปผลการด าเนินการ 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม           ประธำนกรรมกำร 
น.ส.วทันยำ  ใจนันตำ   กรรมกำร 
น.ส.ทิพวรรณ  โล่กิตติธรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่ ๑.  จัดท ำแบบประเมินผล และแจกให้นักเรียนที่เขำ้ร่วมโครงกำร                   
๒. เก็บรวบรวม และสรุปข้อมูลเสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 

 ทั้งน้ี   ตัง้แต่  วันที่  ๑๗   เดือนพฤศจิกำยน   พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

สั่ง  ณ วันที ่  ๑๗  เดือนพฤศจิกำยน  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

 
 

( นำยสมพร  สังวำระ ) 
อุปนำยกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 



 
 
 

ตารางการประสานงาน โครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์     
19  พฤศจิกายน 2559  -  26  กุมภาพันธ์  2560 

วัน เดือน ป ี ฝ่ายบริหาร พิธีกรหน้าเสาธง/ 
ดูแลนักเรียน 

ผู้ประสานงาน ประสานงานทั่วไป นักการภารโรง 

วันที่ 19 พฤศจิกำยน   2559 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม    ภูมิวิชิต นำงพัชรี      ระมำตร์ น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง นำงละออง      จันทร์หอม 

วันที่ 26 พฤศจิกำยน   2559 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี      ระมำตร์ น.ส.นิภำพรรณ อดุลย์กิตติชัย น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง น.ส.วัลย์ดี       พิทักษ์วงษ์โยธิน 

วันที่   3  ธันวำคม      2559 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ศิริพร    โกมำรกุล น.ส.มณทิพย์    เจริญรอด น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง นำงรจนำ        ศิวะพฤกษ์พงศ์ 
วันที่  17 ธันวำคม      2559 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงโสภำ     พงศ์เทพูปถัมภ์ นำยสมจิตร์     แพทย์รัตน์  น.ส.รัชณีย์     ไฝทอง นำงสุทธิวรรณ  เมธำเมลือง 
วันที่   7  มกรำคม      2560 นำงปำนทิพย์    สุขเกษม นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์ นำงล ำพอง      พูลเพิ่ม นำยสุพัฒน์ชัย  พงศ์เกสำ น.ส.สุขบัญญัติ วงศ์ษำ 
วันที่  14  มกรำคม     2560 นำยสมชัย        ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.ฝนทอง   ศิริพงษ์ น.ส.จิรำ         จ่ันเล็ก นำยสุพัฒน์ชัย  พงศ์เกสำ น.ส.พวงเพชร  ชรำจันทร์ 
วันที่  21  มกรำคม     2560 นำยสมชัย        ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงโสภำ     พงศ์เทพูปถัมภ์ นำงนวรัตน์      นำคะเสนีย์กุล นำยสุพัฒน์ชัย  พงศ์เกสำ นำงยุพำ        พิมสุวรรณ 
วันที่  22  มกรำคม     2560 นำยสมชัย        ก้องศักดิ์ศรี นำยพิรำม     ภูมิวิชิต น.ส.จิรำ      จ่ันเล็ก นำยณรงค์       หนูนำรี น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ นำงชุลีพร      บุตรศิร ิ
วันที่  25  กุมภำพันธ์   2560 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงโสภำ     พงศ์เทพูปถัมภ์ นำยนิพนธ์       พจนสุวรรณชัย น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ นำงจันทร์ทอง บุตรศิร ิ
วันที่  26  กุมภำพันธ์   2560 น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ นำยพิรำม     ภูมิวิชิต นำงพัชรี     ระมำตร ์ น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล น.ส.ธัญญำรัตน์ พิมสำ น.ส.บุญเรือน   บุตรศิร ิ



 
ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.1   

19  พฤศจิกายน 2559 – 26 กมุภาพันธ์ 2560 
ครั้งท่ี วัน   เดือน    ปี หมายเหต ุ

1 วันเสาร์ท่ี  19 พฤศจิกายน  2559  
2 วันเสาร์ท่ี  26 พฤศจิกายน  2559  
3 วันเสาร์ท่ี    3 ธันวาคม      2559  
4 วันเสาร์ท่ี  17 ธันวาคม      2559  
5 วันเสาร์ท่ี   7  มกราคม      2560  
6 วันเสาร์ท่ี  14  มกราคม     2560  
7 วันเสาร์ท่ี  21  มกราคม     2560  
8 วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม    2560  
9 วันเสาร์ท่ี    25 กุมภาพันธ์  2560  
10 วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์  2560  

 
หมายเหตุ    - ระดับ ม.1 และ ม.2  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น.  เรียนคาบละ 50 นาที                    
                     

ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ 

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 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
        
2 333 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาไทย สังคมศึกษา 
        
3 341 วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
        
        
4 342 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์
         
         

 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.2 

19  พฤศจิกายน 2559 – 26 กมุภาพันธ์ 2560    
ครั้งท่ี วัน   เดือน    ปี หมายเหต ุ

1 วันเสาร์ท่ี  19 พฤศจิกายน   2559  
2 วันเสาร์ท่ี  26 พฤศจิกายน   2559  
3 วันเสาร์ท่ี    3 ธันวาคม       2559  
4 วันเสาร์ท่ี  17 ธันวาคม       2559  
5 วันเสาร์ท่ี   7  มกราคม       2560  
6 วันเสาร์ท่ี  14  มกราคม      2560  
7 วันเสาร์ท่ี  21  มกราคม      2560  
8 วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม     2560  
9 วันเสาร์ท่ี    25 กุมภาพันธ์   2560  
10 วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์   2560  

 
หมายเหตุ    - ระดับ ม.1 และ ม.2  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 13.00 น.  เรียนคาบละ 50 นาที                    
  

ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์    ระดับ ม.2   ( 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 

1 234 
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วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการเรียนตามโครงการสอนเสรมิพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้น ม.3 
19  พฤศจิกายน 2559 – 26  กุมภาพนัธ์ 2560       

ครั้งท่ี วัน   เดือน    ปี หมายเหต ุ
1 วันเสาร์ท่ี  19 พฤศจิกายน   2559  
2 วันเสาร์ท่ี  26 พฤศจิกายน   2559  
3 วันเสาร์ท่ี    3 ธันวาคม       2559  
4 วันเสาร์ท่ี  17 ธันวาคม       2559  
5 วันเสาร์ท่ี   7  มกราคม       2560  
6 วันเสาร์ท่ี  14  มกราคม      2560  
7 วันเสาร์ท่ี  21  มกราคม      2560  
8 วันอาทิตย์ท่ี 22 มกราคม     2560  
9 วันเสาร์ท่ี    25 กุมภาพันธ์   2560  
10 วันอาทิตย์ท่ี 26 กุมภาพันธ์   2560  

 
                   - ระดับ ม.3, ม.4  เรียนตั้งแต่ 08.20 น. – 14.00 น. 
                      เลือกเรียนตามรายวิชาท่ีสมัคร  เรียนคาบละ 80 นาที                    

 
ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์    ระดับ ม.3 

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 

1 244 
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คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์  ภาษาอังกฤษ 
 

  

         
2 242 คณิตศาสตร์      
        
          
        
          
        
          
        

 

 
 
 


