ตารางเรียนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ระดับชั้น ม.1 – 5 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่

ว/ด/ป

1

8 ส.ค. 2563

2

15 ส.ค. 2563

3

22 ส.ค. 2563

4

29 ส.ค. 2563

5

5 ก.ย. 2563

6

12 ก.ย. 2563

7

19 ก.ย. 2563

8

26 ก.ย. 2563

9

3 ต.ค. 2563

10

10 ต.ค. 2563

11

17 ต.ค. 2563

12

24 ต.ค. 2563

13

31 ต.ค. 2563

14

7 พ.ย. 2563

15

14 พ.ย. 2563

16

21 พ.ย. 2563

17

28 พ.ย. 2563

18

12 ธ.ค. 2563

19

19 ธ.ค. 2563

20

26 ธ.ค. 2563

ม.2

ม.1
09.00-10.30 น.
คณิตศาสตร์
(ครูเยาวลักษณ์)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
คณิตศาสตร์
(ครูเปรมมินทร์)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
คณิตศาสตร์
(ครูเยาวลักษณ์)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
คณิตศาสตร์
(ครูเยาวลักษณ์)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)

10.30-12.00 น.
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
คณิตศาสตร์
(ครูเปรมมินทร์)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
คณิตศาสตร์
(ครูเปรมมินทร์)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
คณิตศาสตร์
(ครูเปรมมินทร์)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
คณิตศาสตร์
(ครูเปรมมินทร์)
ภาษาไทย
(ครูอารีรัตน์)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
สังคม
(ครูจาฬุวรรณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูธัญญพร)

ห้องเรียนพิเศษ
09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูญาดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูสุกานดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูดรรชนี)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
(ครูพงศ์โสภณ) (ครูพรรณทิพย์)
วิทยาศาสตร์
สังคม
(ครูญาดา)
(ครูกานดา)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูญาดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูสุกานดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
สังคม
คณิตศาสตร์
(ครูกานดา)
(ครูดรรชนี)
ภาษาอังกฤษ
สังคม
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูกานดา)
สังคม
ภาษาไทย
(ครูกานดา)
(ครูพรรณทิพย์)
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูญาดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูญาดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูสุกานดา)
(ครูพรรณทิพย์)
สังคม
คณิตศาสตร์
(ครูกานดา)
(ครูดรรชนี)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูญาดา)
(ครูพรรณทิพย์)
ภาษาอังกฤษ
สังคม
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูกานดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูสุกานดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูดรรชนี)
วิทยาศาสตร์
สังคม
(ครูญาดา)
(ครูกานดา)
สังคม
วิทยาศาสตร์
(ครูกานดา)
(ครูญาดา)

ห้องปกติ
09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูญาดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูสุกานดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูดรรชนี)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
ภาษาไทย
(ครูพรรณทิพย์) (ครูพรรณทิพย์)
สังคม
วิทยาศาสตร์
(ครูกานดา)
(ครูญาดา)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูญาดา)
(ครูพรรณทิพย์)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
(ครูดรรชนี)
(ครูสุกานดา)
ภาษาไทย
สังคม
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูกานดา)
สังคม
ภาษาอังกฤษ
(ครูกานดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาอังกฤษ
สังคม
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูกานดา)
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูญาดา)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูญาดา)
(ครูพรรณทิพย์)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูสุกานดา)
คณิตศาสตร์
สังคม
(ครูดรรชนี)
(ครูกานดา)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
(ครูพรรณทิพย์)
(ครูญาดา)
สังคม
ภาษาอังกฤษ
(ครูกานดา)
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(ครูพงศ์โสภณ)
(ครูสุกานดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูดรรชนี)
(ครูพรรณทิพย์)
สังคม
วิทยาศาสตร์
(ครูกานดา)
(ครูญาดา)
วิทยาศาสตร์
สังคม
(ครูญาดา)
(ครูกานดา)

ม.3
09.00-10.30 น.
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
คณิตศาสตร์
(ครูนวลนภา)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
คณิตศาสตร์
(ครูนวลนภา)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
คณิตศาสตร์
(ครูพินพร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
สังคม
(ครูธมกร)
คณิตศาสตร์
(ครูนวลนภา)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)

ม.5

ม.4
10.30-12.00 น.
คณิตศาสตร์
(ครูพินพร)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
สังคม
(ครูธมกร)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
คณิตศาสตร์
(ครูนวลนภา)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)
คณิตศาสตร์
(ครูนวลนภา)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
คณิตศาสตร์
(ครูพินพร)
วิทยาศาสตร์
(ครูสุชาดา)
สังคม
(ครูธมกร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูพงศ์โสภณ)
ภาษาไทย
(ครูปราณี)

09.00-10.30 น.
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
สังคม
(ครูปาริณ)ี
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)
สังคม
(ครูปาริณ)ี

10.30-12.00 น.
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
สังคม
(ครูปาริณ)ี
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาอังกฤษ
(ครูวิชุดา)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
คณิตศาสตร์
(ครูจุรีรัตน์)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
ภาษาไทย
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)
เคมี
(ครูวชิราภรณ์)
สังคม
(ครูปาริณ)ี
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)
ฟิสิกส์
(ครูจุมพร)
ชีววิทยา
(ครูธิติยาพร)

ห้องเรียนพิเศษ
09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูอระศรี)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูอระศรี)
(ครูวิชุดา)
ชีววิทยา
เคมี
(ครูอรุณ)ี
(ครูวราชัย)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(ครูวิชุดา)
(ครูอระศรี)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูอระศรี)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูวิชุดา)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(ครูวิชุดา)
(ครูอระศรี)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูอระศรี)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ฟิสิกส์
ชีววิทยา
(ครูจุมพร)
(ครูอรุณ)ี
เคมี
ฟิสิกส์
(ครูวราชัย)
(ครูจุมพร)
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษ
(ครูจุมพร)
(ครูวิชุดา)
ภาษาไทย
ฟิสิกส์
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูจุมพร)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
(ครูวิชุดา)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
เคมี
ชีววิทยา
(ครูวราชัย)
(ครูอรุณ)ี
ชีววิทยา
เคมี
(ครูอรุณ)ี
(ครูวราชัย)
ฟิสิกส์
สังคม
(ครูจุมพร)
(ครูชวิศา)
สังคม
ฟิสิกส์
(ครูสุรพล)
(ครูจุมพร)
เคมี
ชีววิทยา
(ครูวราชัย)
(ครูอรุณ)ี
ชีววิทยา
เคมี
(ครูอรุณ)ี
(ครูวราชัย)
สังคม
สังคม
(ครูสุรพล)
(ครูชวิศา)

ห้องปกติ
09.00-10.30 น. 10.30-12.00 น.
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(ครูอระศรี)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(ครูวิชุดา)
(ครูอระศรี)
เคมี
ชีววิทยา
(ครูวราชัย)
(ครูอรุณ)ี
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูอระศรี)
(ครูวิชุดา)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูอระศรี)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
(ครูวิชุดา)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(ครูอระศรี)
(ครูวิชุดา)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูอระศรี)
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
(ครูอรุณ)ี
(ครูจุมพร)
ฟิสิกส์
เคมี
(ครูจุมพร)
(ครูวราชัย)
ภาษาอังกฤษ
ฟิสิกส์
(ครูวิชุดา)
(ครูจุมพร)
ฟิสิกส์
ภาษาไทย
(ครูจุมพร)
(ครูพิชญ์รณภัทร)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(ครูพิชญ์รณภัทร)
(ครูวิชุดา)
ชีววิทยา
เคมี
(ครูอรุณ)ี
(ครูวราชัย)
เคมี
ชีววิทยา
(ครูวราชัย)
(ครูอรุณ)ี
สังคม
ฟิสิกส์
(ครูชวิศา)
(ครูจุมพร)
ฟิสิกส์
สังคม
(ครูจุมพร)
(ครูสุรพล)
ชีววิทยา
เคมี
(ครูอรุณ)ี
(ครูวราชัย)
เคมี
ชีววิทยา
(ครูวราชัย)
(ครูอรุณ)ี
สังคม
สังคม
(ครูชวิศา)
(ครูสุรพล)

