
 

 
 
 
 

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 ปีการศึกษา 2565  (อาคาร 2 ห้อง 223) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

3/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

4/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

            

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 2 ห้อง 224) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

3/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

4/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

            

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 2 ห้อง 225) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

3/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

4/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

            

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 2 ห้อง 226) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

3/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

4/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
 

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  



 

 
 

 

      

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 4 ห้อง 422) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 วิทยาศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2 

3/5/2565 วิทยาศาสตร์2 วิทยาศาสตร์1 พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

4/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์1 พักเท่ียง วิทยาศาสตร์2 ภาษาอังกฤษ 
      

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 4 ห้อง 423) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์2 วิทยาศาสตร์1 

3/5/2565 วิทยาศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์2 

4/5/2565 วิทยาศาสตร์2 วิทยาศาสตร์1 พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

            

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 4 ห้อง 424) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

3/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

4/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

      

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 4 ห้อง 425) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

3/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

4/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
  

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  



 

 

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 ปีการศึกษา 2565 (อาคาร 4 ห้อง 426)  

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

3/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

4/5/2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พักเท่ียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

            

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 ปีการศึกษา 2565  (อาคาร 4 ห้อง 428) 

วัน เดือน ปี 08.30-10.00 น. 10.00-11.30 น. พักเที่ยง 12.30-14.00 น. 14.00-15.30 น. 

2/5/2565 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย พักเท่ียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

3/5/2565 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พักเท่ียง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

4/5/2565 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พักเท่ียง วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

 
 


