คาสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ที่ ๒๑๓/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ได้กาหนดให้มีการสอนเสริม/ติวเข้ม ในระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖ ภาคเรี ยนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามโครงการการยกระดั บ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น เพื่ อ ให้ ก ารสอนเสริ ม /ติ ว เข้ ม ด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เกิดประสิทธิภาพบรรลุผลอย่างแท้จริง จึงมอบหมายให้ครูปฏิบัติการสอนเสริม/ติวเข้ม ดังเอกสารที่แนบท้าย
คาสั่งนี้
ทั้ ง นี้ ใ ห้ ผู้ ที่ มี ร ายชื่ อ ตามค าสั่ ง นี้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ เพื่ อ บั ง เกิ ด ผลดี
ต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการ และเมื่อเสร็จสิ้นการสอนเสริม/ติวเข้ม ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ แล้ว ให้รายงานแจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ตารางติวเข้ม ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันจันทร์ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10
ม1/11

13 ก.ค.63

20 ก.ค.63

3 ส.ค.63

10 ส.ค.63

17 ส.ค.63

24 ส.ค.63

31 ส.ค.63

7 ก.ย.63

14 ก.ย.63

21 ก.ย.63

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา

คณิต (332)
ครูอุมาพร

ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

อังกฤษ
ครูนปภา

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา

คณิต (332)
ครูอุมาพร

ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

อังกฤษ
ครูนปภา

คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ (513)
ครูนปภา

ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์

สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน

อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูนปภา

ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์

สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน

อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

ตารางติวเข้ม ม.1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันจันทร์ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/7
ม.1/8
ม.1/9
ม.1/10
ม1/11

28 ก.ย.63

5 ต.ค.63

12 ต.ค.63

19 ต.ค.63

26 ต.ค.63

2 พ.ย.63

9 พ.ย.63

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา

คณิต (332)
ครูอุมาพร

ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

อังกฤษ
ครูนปภา

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา

คณิต (332)
ครูอุมาพร

คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์

ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษป
ครูนปภา
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์

สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน

อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร

วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ

คณิต (332)
ครูอุมาพร
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (424)
ครูรวีพรรณ
อังกฤษ (513)
ครูวีรวัฒน์
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์

ไทย (525)
ครูปลื้ม
สังคม (426)
ครูปรียารัตน์
อังกฤษ
ครูเทอดศักดิ์
วิทย์ (321)
ครูศริ ินภา
คณิต (315)
ครูทุเรียน
ไทย (523)
ครูเจียมจิตร
สังคม (421)
ครูปรียาภัทร
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (311)
ครูนัฏฐาภรณ์

ตารางติวเข้ม ม.2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันศุกร์ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/10
ม.2/11

3 ก.ค.63

10 ก.ค.63

17 ก.ค.63

วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (512)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์

คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนพล
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (421)
ครูโสภิต
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (315)
ครูจันทนา
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์

สังคม (512)
ครูธนารักษ์

สังคม (424)
ครูธนพล
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนพล

ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (512)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์

24 ก.ค.63

31 ก.ค.63

7 ส.ค.63

14 ส.ค.63

21 ส.ค.63

อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์
วิทย์ (312)
คณิต (331)
ครูอาภรณ์
ครูรณกร
คณิต (316)
ไทย (527)
ครูจุฑาทิพ
ครูจริ ฉัตร
ไทย (524)
สังคม (512)
ครูกัญญชัญญ์ ครูธนารักษ์
สังคม (424) อังกฤษ (ห้องสมุด)
ครูวิชญาพร
ครูธนพล

วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (512)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์

คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนพล
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (512)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (315)
ครูจันทนา
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์

อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร

คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (424)
ครูธนพล

วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (421)
ครูโสภิต

ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (512)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์

สังคม (421)
ครูโสภิต
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

28 ส.ค.63
สังคม (512)
ครูธนารักษ์

4 ก.ย.63

อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์
วิทย์ (312)
คณิต (331)
ครูอาภรณ์
ครูรณกร
คณิต (316)
ไทย (527)
ครูจุฑาทิพ
ครูจริ ฉัตร
ไทย (527)
สังคม (424)
ครูจริ ฉัตร
ครูธนพล
สังคม (424) อังกฤษ
(ห้องสมุด)
ครูธนพล
ครูวิชญาพร
อังกฤษ (413) วิทย์ (312)
ครูพัชรินทร์
ครูอาภรณ์
วิทย์ (321)
คณิต (316)
ครูพัชญมนต์ ครูจุฑาทิพ
คณิต (331)
ไทย (524)
ครูรณกร
ครูกัญญชัญญ์
ไทย (524)
สังคม (421)
ครูกัญญชัญญ์ ครูโสภิต

ตารางติวเช้ม ม.2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันศุกร์ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/6
ม.2/7
ม.2/8
ม.2/9
ม.2/10
ม.2/11

11 ก.ย.63

18 ก.ย.63

25 ก.ย.63

2 ต.ค.63

คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (426)
ครูธนพล
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์

ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (426)
ครูธนพล
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูจันทนา
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (421)
ครูโสภิต
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

สังคม (424)
ครูธนารักษ์

วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (426)
ครูธนพล

9 ต.ค.63

อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์
วิทย์ (312)
คณิต (331)
ครูอาภรณ์
ครูรณกร
คณิต (316)
ไทย (527)
ครูจุฑาทิพ
ครูจริ ฉัตร
ไทย (524)
สังคม (421)
ครูกัญญชัญญ์ ครูโสภิต
สังคม (427) อังกฤษ (ห้องสมุด)
ครูวิชญาพร
ครูธนพล
อังกฤษ (413) วิทย์ (312)
ครูพัชรินทร์
ครูอาภรณ์
วิทย์ (321)
คณิต (316)
ครูพัชญมนต์ ครูจุฑาทิพ
คณิต (331)
ไทย (524)
ครูรณกร
ครูกัญญชัญญ์
ไทย (527)
สังคม (424)
ครูจริ ฉัตร
ครูธนารักษ์

16 ต.ค.63

30 ต.ค.63

6 พ.ย.63

คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (426)
ครูธนพล
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
อังกฤษ (ห้องสมุด) วิทย์ (321)
ครูวิชญาพร
ครูพัชญมนต์

ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (421)
ครูโสภิต
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูจันทนา
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ
ครูนปภา
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (331)
ครูรณกร

วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (426)
ครูธนพล

13 พ.ย.63
สังคม (424)
ครูธนารักษ์
อังกฤษ (ห้องสมุด)

ครูวิชญาพร
วิทย์ (312)
ครูอาภรณ์
คณิต (316)
ครูจุฑาทิพ
ไทย (527)
ครูจริ ฉัตร
สังคม (427)
ครูธนพล
อังกฤษ (413)
ครูพัชรินทร์
วิทย์ (321)
ครูพัชญมนต์
คณิต (331)
ครูรณกร
ไทย (524)
ครูกัญญชัญญ์

ตารางติวเข้ม ม.3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันอังคาร ชั่วโมงที่ 6)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10

14 ก.ค.63

21 ก.ค.63

4 ส.ค.63

11 ส.ค.63

วิทย์ (G)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์

คณิต (214)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์

ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย

สังคม (G)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ

ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ

สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา

อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (333)
ครูสมพร

วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา

18 ส.ค.63

25 ส.ค.63

1 ก.ย.63

8 ก.ย.63

15 ก.ย.63

22 ก.ย.63

อังกฤษ (214 G)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ 513
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา

วิทย์ (G)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์

คณิต (214)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์

ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย

สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ

อังกฤษ (214 G)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ 513
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา

คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ

ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ

สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ 513
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา

อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (333)
ครูสมพร

วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา

คณิต (333)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ

ตารางติวเข้ม ม.3
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันอังคาร ชั่วโมงที่ 6)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/6
ม.3/7
ม.3/8
ม.3/9
ม.3/10

29 ก.ย.63

6 ต.ค.63

20 ต.ค.63

27 ต.ค.63

วิทย์ (G)
ครูสุวรรณา
คณิต (316)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ (513)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ

คณิต (214)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (316)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ (513)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา

ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ (513)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (316)
ครูสมพร

สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (316)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ (513)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา

3 พ.ย.63
อังกฤษ (214 G)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (217)
ครูสุวรรณา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ (513)
ครูวรรณสิริ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (316)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ

10 พ.ย.63
วิทย์m (G)
คณิต (316)
ครูสมพร
ไทย (515)
ครูสรุ ีย์
สังคม (423)
ครูอารีวรรณ
อังกฤษ (513)
ครูปราณ์รณ
วิทย์ (324)
ครูศริ ินภา
คณิต (336)
ครูทรรศนันท์
ไทย (526)
ครูธนิดา
สังคม (427)
ครูประสพชัย
อังกฤษ
ครูวรรณสิริ

ตารางติวเข้ม ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพฤหัสบดี ชั่วโมงที่ 6)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

2 ก.ค.63

9 ก.ค.63

16 ก.ค.63

23 ก.ค.63

30 ก.ค.63

6 ส.ค.63

13 ส.ค.63

20 ส.ค.63

27 ส.ค.63

3 ก.ย.63

ม.4/4

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูสุกลั ยา

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูสุกลั ยา

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

ม.4/5

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูสุกลั ยา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูสุกลั ยา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

ม.4/6

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ม.4/7

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต
(เวทีคนเก่ง)
ครูอัศวิน

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

ตารางติวเข้ม ม.4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพฤหัสบดี ชั่วโมงที่ 6)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

10 ก.ย.63

17 ก.ย.63

24 ก.ย.63

1 ต.ค.63

8 ต.ค.63

15 ต.ค.63

22 ต.ค.63

29 ต.ค.63

5 พ.ย.63

12 พ.ย.63

ม.4/4

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

ม.4/5

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต (331)
ครูมัณฑนา

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

ม.4/6

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

อังกฤษ (418)
ครูฉัตรดาว

คณิต
(เวทีคนเก่ง)
ครูอัศวิน

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

อังกฤษ (418)
ครูวิชญาพร

คณิต
(เวทีคนเก่ง)
ครูอัศวิน
ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

ม.4/7

คณิต
(เวทีคนเก่ง)
ครูอัศวิน
ไทย (525)
ครูสุทธิพงษ์

คณิต
(เวทีคนเก่ง)
ครูอัศวิน

วิทย์ (322)
ครูวิจิตรา

สังคม (425)
ครูลักขณา

ตารางติวเข้ม ม.5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพุธ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7

1 ก.ค.63

8 ก.ค.63

15 ก.ค.63

22 ก.ค.63

29 ก.ค.63

5 ส.ค.63

19 ส.ค.63

26 ส.ค.63

2 ก.ย.63

9 ก.ย.63

วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

คณิต (336)
ครูพรรณี

ไทย (522)
ครูจุฑามาส

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

คณิต (336)
ครูพรรณี

ไทย (522)
ครูจุฑามาส

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส

ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

สังคม (512)
ครูสกลทิพย์
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์
คณิต (336)
ครูพรรณี

คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส

ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

สังคม (512)
ครูสกลทิพย์
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์
คณิต (336)
ครูพรรณี

ตารางติวเข้ม ม.5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพุธ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

ม.5/5
ม.5/6
ม.5/7

16 ก.ย.63
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์
คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส

23 ก.ย.63

30 ก.ย.63

7 ต.ค.63

คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

14 ต.ค.63
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์
คณิต (336)
ครูพรรณี

21 ต.ค.63

28 ต.ค.63

4 พ.ย.63

11 พ.ย.63

วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์
คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส

คณิต (336)
ครูพรรณี
ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ

ไทย (522)
ครูจุฑามาส
อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์

อังกฤษ (417)
ครูปาริชาติ
สังคม (512)
ครูสกลทิพย์
วิทย์ (324)
ครูเสกสรรค์

ตารางติวเช้ม ม.6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพุธ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

1 ก.ค.63

8 ก.ค.63

15 ก.ค.63

22 ก.ค.63

29 ก.ค.63

5 ส.ค.63

19 ส.ค.63

26 ส.ค.63

2 ก.ย.63

9 ก.ย.63

ม.6/4

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

ม.6/5

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

ม.6/6

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

ม.6/7

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ตารางติวเข้ม ม.6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันพุธ ชั่วโมงที่ 7)
ว.ด.ป.
ชั้น/ห้อง

16 ก.ย.63

23 ก.ย.63

30 ก.ย.63

7 ต.ค.63

14 ต.ค.63

21 ต.ค.63

28 ต.ค.63

4 พ.ย.63

11 พ.ย.63

ม.6/4

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

ม.6/5

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (333)
ครูสยุมพร

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

ม.6/6

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูนภัสวรรณ

วิทย์ (323)
ครูจิตร์สมา

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

ม.6/7

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

คณิต (335)
ครูจิดาภา

ไทย (515)
ครูจุไรภรณ์

อังกฤษ (418)
ครูพรเพ็ญ

สังคม (424)
ครูกัญญารัตน์

วิทย์ (321)
ครูเกียรติศักดิ์

คณิต (335)
ครูจิดาภา

