
ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 

หมายเหต ุ
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
(ครธูัญญภัสร)์ 

 

2. 2 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์ 
(ครอูังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

 

3. 9 ธ.ค. 63 ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครธูัญญภัสร)์ 
คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน)  

4. 16 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครธูัญญภัสร)์ 
คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์)  

5. 23 ธ.ค. 63 สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครธูัญญภัสร)์ 
คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครอูังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร)  

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/

วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์)  

8. 13 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครธูัญญภัสร)์ 
 

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครอูังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์)  

11. 3 ก.พ. 64 ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน)  

12. 10 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์)  

13. 17 ก.พ. 64 สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครอูังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร)  

14. 24 ก.พ. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์)  

15. 3 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

วิทยาการ
ค านวณ 

(ครธูัญญภัสร)์ 
 

16. 10 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครอูังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์)  

17. 17 มี.ค. 64 ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน)  

18. 24 มี.ค. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครูพัชราพร) 

สังคม 
(ครวูัชราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครธูัญญภัสร)์ 

คณิตศาสตร์ 
(ครยูุติวิชญ์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครพูรนภา) 

ภาษาไทย 
(ครูทัศนีย์)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 

 



ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 

หมายเหต ุ
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

 

2. 2 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

 

3. 9 ธ.ค. 63 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช)  

4. 16 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์)  

5. 23 ธ.ค. 63 ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

 

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์)  

8. 13 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

 

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ)  

11. 3 ก.พ. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช)  

12. 10 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์)  

13. 17 ก.พ. 64 ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

 

14. 24 ก.พ. 64 สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์)  

15. 3 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

 

16. 10 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ)  

17. 17 มี.ค. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครสูุระกิตย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช)  

18. 24 มี.ค. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครอู าพันธ์) 

ภาษาไทย 
(ครกูนกวรรณ) 

สังคม 
(ครอูรพรรณ) 

คณิตศาสตร์ 
(ครนูงนุช) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครวูชิราภรณ์)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 
 
 



ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 

หมายเหต ุ
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 ภาษาไทย 
(ครสูายทิพย์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

 

2. 2 ธ.ค. 63 คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสุูวิมล) 

 

3. 9 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์)  

4. 16 ธ.ค. 63 สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์)  

5. 23 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

(ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา)  

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน)  

8. 13 ม.ค. 64 ภาษาไทย 
(ครสูายทิพย์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

 

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

(ครสูุวิมล) 
 

11. 3 ก.พ. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์)  

12. 10 ก.พ. 64 สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์)  

13. 17 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

(ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา)  

14. 24 ก.พ. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

(ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน)  

15. 3 มี.ค. 64 ภาษาไทย 
(ครสูายทิพย์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

 

16. 10 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์) 

วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
 

17. 17 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์ 
(ครชูลลดา) 

สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์)  

18. 24 มี.ค. 64 สังคม 
(ครสูายพิน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครรูาเชนทร์) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 

 (ครสูุวิมล) 
ภาษาไทย 

(ครสูายทิพย์) 
คณิตศาสตร์ 
(ครพูัชรินทร์)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 

 
 



ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 

หมายเหตุ 
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร)์ 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา) 

 

2. 2 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร์) 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

 

3. 9 ธ.ค. 63 สังคม 
(ครูประยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา)  

4. 16 ธ.ค. 63 คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา) 

ออกแบบเทคโนโลย ี
/วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา)  

5. 23 ธ.ค. 63 
ออกแบบเทคโนโลยี/ 

วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร์)  

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 ภาษาไทย 
(ครปูาณิสรา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร)์ 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์)  

8. 13 ม.ค. 64 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร)์ 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา)  

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร์) 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา)  

11. 3 ก.พ. 64 สังคม 
(ครูประยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

 

12. 10 ก.พ. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา)  

13. 17 ก.พ. 64 ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร์)  

14. 24 ก.พ. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/ 

วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร)์ 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์)  

15. 3 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร)์ 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา)  

16. 10 มี.ค. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครแูสงจันทร์) 

สังคม 
(ครปูระยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา)  

17. 17 มี.ค. 64 สังคม 
(ครูประยุทธ์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครณูัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

 

18. 24 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูณัฐริกา) 

ภาษาไทย 
(ครูปาณิสรา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูกิตติกา)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 
 
 
 



ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 

หมายเหตุ 
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 สังคม 
(ครูทัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม)  

2. 2 ธ.ค. 63 ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์)   

3. 9 ธ.ค. 63 คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต)  

4. 16 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครูทัศนัย)  

5. 23 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์)  

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 สังคม 
(ครูทัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม)  

8. 13 ม.ค. 64 ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์)  

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต)  

11. 3 ก.พ. 64 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครูทัศนัย)  

12. 10 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์)  

13. 17 ก.พ. 64 สังคม 
(ครูทัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม)  

14. 24 ก.พ. 64 ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์)  

15. 3 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครทูัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต)  

16. 10 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์) 

สังคม 
(ครูทัศนัย)  

17. 17 มี.ค. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครูโสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครพูยอม) 

ภาษาไทย 
(ครูกฤษดาลักษณ์)  

18. 24 มี.ค. 64 สังคม 
(ครูทัศนัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครโูสภิต) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูกรองกาญจน์) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูพยอม)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนเสริมทักษะวิชาการ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สังกัด สพม.35 
 

ที่ ว/ด/ป 
ห้อง 1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 

หมายเหตุ 
12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 12.40 - 14.20 

1. 25 พ.ย. 63 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครคูงฤทธิ์) 

วิทยาศาสตร์ 
โลกดาราศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

 

2. 2 ธ.ค. 63 ภาษาอังกฤษ 
(ครูคงฤทธิ์) 

สังคม 
(ครสูุภาพร) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

 

3. 9 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

สังคม 
(ครูสุภาพร) 

 

4. 16 ธ.ค. 63 ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

สังคม 
(ครสูุภาพร) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

 

5. 23 ธ.ค. 63 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครคูงฤทธิ์) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูกิตติยา) 

 

6. 30 ธ.ค. 63 วันสิ้นป ี

7. 6 ม.ค. 64 สังคม 
(ครูสุภาพร) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

คณิตศาสตร์ 
(ครกูิตติยา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

 

8. 13 ม.ค. 64 
วิทยาศาสตร์ 

โลกดาราศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน) 

คณิตศาสตร์ 
(ครกูิตติยา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์)  

9. 20 ม.ค. 64 สอบกลางภาค 

10. 27 ม.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูกิตติยา) 

ออกแบบเทคโนโลยี/ 
วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูคงฤทธิ์)  

11. 3 ก.พ. 64 สังคม 
(ครูสุภาพร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครคูงฤทธิ์) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร)  

12. 10 ก.พ. 64 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

สังคม 
(ครสูุภาพร) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

 

13. 17 ก.พ. 64 ภาษาอังกฤษ 
(ครูคงฤทธิ์) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

สังคม 
(ครูสุภาพร)  

14. 24 ก.พ. 64 ภาษาไทย 
(ครูสมกร) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

สังคม 
(ครสูุภาพร) 

วิทยาศาสตร์ 
โลกดาราศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน) 

 

15. 3 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูสุพิศ) 

วิทยาศาสตร์ 
โลกดาราศาสตร์ 
(ครูอังค์สุมาริน) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

คณิตศาสตร์ 
(ครูกิตติยา)  

16. 10 มี.ค. 64 
ออกแบบเทคโนโลยี/ 

วิทยาการค านวณ 
 (ครูธัญสุตา) 

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

คณิตศาสตร์ 
(ครกูิตติยา) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์)  

17. 17 มี.ค. 64 วิทยาศาสตร์ชวีภาพ 
(ครูพัชราพร) 

คณิตศาสตร์ 
(ครกูิตติยา) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูคงฤทธิ์)  

18. 24 มี.ค. 64 คณิตศาสตร์ 
(ครูกิตติยา) 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 
(ครูอังสุนีย์) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครคูงฤทธิ์) 

ภาษาไทย 
(ครูสมกร)  

19. 31 มี.ค. 64 สอบปลายภาค 
 
 
 
 


