
ตารางสอนเสริม 
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 และ 9 วชิาสามญั ม.6 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพทัลุง 
วนัจนัทร์ – ศุกร์ ใช้เวลา 07.30 – 08.30 น. และวนัเสาร์ใช้เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วนั  เดือน ปี วชิา ชั้น ครูผูส้อน หอ้งเรียน 
6 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
7 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
8 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
9 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูพนิดา ถาวรานุรักษ ์ หอ้งโสตฯ 
10 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูพนิดา ถาวรานุรักษ ์ หอ้งโสตฯ 
11 พ.ย. 2560 คณิตศาสตร์ ม.3 ครูไซนานีย ์ดลระหมาน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
13 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
14 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
15 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
16 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 
17 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 
18 พ.ย. 2560 วทิยาศาสตร์ ม.3 ครูนิภาพร,  ครูจุฑารัตน ์ หอ้งประชุมไพฑูรย ์
20 พ.ย. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูปัณจวฒัน์  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
21 พ.ย. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูสุมานา  รักบุรี หอ้งประชุมไพฑูรย ์
22 พ.ย. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูกฤษฎา  หม่ืนพล  หอ้งประชุมไพฑูรย ์
23 พ.ย. 2560 สงัคมศึกษา ม.6 ครูอมร  ชูรักษ ์ หอ้งโสตฯ 

24 พ.ย. 2560 สงัคมศึกษา ม.6 ครูอมร  ชูรักษ ์ หอ้งโสตฯ 

25 พ.ย. 2560 ภาษาไทย ม.3 ครูปราโมทย ์ บุญยงั หอ้งประชุมไพฑูรย ์

27 พ.ย. 2560 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูปัณฑิตา ไกรทอง หอ้งประชุมไพฑูรย ์
28 พ.ย. 2560 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูโสมสุดา วจิิตรพนัธ์ุ หอ้งประชุมไพฑูรย ์
29 พ.ย. 2560 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูศิริวรรณ  นนตรี หอ้งประชุมไพฑูรย ์
30 พ.ย. 2560 ภาษาจีน ม.6 ครูปิติมา พิพฒันรั์ตนเสรี หอ้งโสตฯ 
1 ธ.ค. 2560 ภาษาจีน ม.6 ครูปิติมา พิพฒัน์รัตนเสรี หอ้งโสตฯ 

2 ธ.ค. 2560 
ภาษาองักฤษ ม.3 ครูโสมสุดา วจิิตรพนัธ์ุ 

ครูอจัราวรณ หนูพิชยั 
หอ้งประชุมไพฑูรย ์

4 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูยดุาว สดิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
5 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูยดุาว สดิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
6 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูยดุาว สดิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
7 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูพนิดา ถาวรานุรักษ ์ หอ้งโสตฯ 

8 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูอารี โชติพืช หอ้งโสตฯ 

9 ธ.ค. 2560 คณิตศาสตร์ ม.3 ครูไซนานีย ์ดลระหมาน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
 
 
 
 
 



 
ตารางสอนเสริม 

เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 และ 9 วชิาสามญั ม.6 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพทัลุง 

วนัจนัทร์ – ศุกร์ ใช้เวลา 07.30 – 08.30 น. และวนัเสาร์ใช้เวลา 9.00 – 12.00 น. 
วนั  เดือน ปี วชิา ชั้น ครูผูส้อน หอ้งเรียน 
11 ธ.ค. 2560 หยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
12 ธ.ค. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
13 ธ.ค. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
14 ธ.ค. 2560 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
15 ธ.ค. 2560 วทิยาศาสตร์ (เคมี) ม.6 ครูกมล  มาแกว้ หอ้งโสตฯ 
16 ธ.ค. 2560 วทิยาศาสตร์  ม.3 ครูนิภาพร,  ครูจุฑารัตน ์ หอ้งประชุมไพฑูรย ์
18 ธ.ค. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูปัณจวฒัน์  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
19 ธ.ค. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูสุมานา  รักบุรี หอ้งประชุมไพฑูรย ์
20 ธ.ค. 2560 ภาษาไทย(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูกฤษฎา  หม่ืนพล  หอ้งประชุมไพฑูรย ์
21 ธ.ค. 2560 สงัคมศึกษา ม.6 ครูสรินนาถ  ชูแกว้ หอ้งโสตฯ 

22 ธ.ค. 2560 สงัคมศึกษา ม.6 ครูสรินนาถ  ชูแกว้ หอ้งโสตฯ 

23 ธ.ค. 2560 ภาษาไทย ม.3 ครูปราโมทย ์ บุญยงั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
1 ม.ค. 2561 หยดุวนัข้ึนปีใหม่ 
2 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูปัณฑิตา ไกรทอง หอ้งประชุมไพฑูรย ์
3 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูเสาวภาคย ์ ศรีโยธา หอ้งประชุมไพฑูรย ์
4 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูสกาวรัก  บุญโยม หอ้งประชุมไพฑูรย ์
5 ม.ค. 2561 ภาษาจีน ม.6 ครูปิติมา  พิพฒัน์รัตนเสรี หอ้งโสตฯ 

6 ม.ค. 2561 
ภาษาองักฤษ ม.3 ครูเสาวภาคย ์ ศรีโยธา 

ครูสิริวรรณ  นนตรี 
หอ้งประชุมไพฑูรย ์

8 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
9 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์

10 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูภิญโญ ชูกล่ิน หอ้งประชุมไพฑูรย ์
11 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูอารี โชติพืช หอ้งโสตฯ 

12 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูอารี โชติพืช หอ้งโสตฯ 

13 ม.ค. 2561 คณิตศาสตร์ ม.3 ครูไซนานีย ์ดลระหมาน หอ้งประชุมไพฑูรย ์

15 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
16 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
17 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูนิภาพร  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
18 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์(ชีวะ) ม.6 ครูอจัจิมา  หม่ืนคล้ิง หอ้งโสตฯ 

19 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์(ชีวะ) ม.6 ครูอจัจิมา  หม่ืนคล้ิง หอ้งโสตฯ 

20 ม.ค. 2561 วทิยาศาสตร์ ม.3 ครูนิภาพร,  ครูจุฑารัตน ์ หอ้งประชุมไพฑูรย ์
 
 
 
 



 
 

ตารางสอนเสริม 
เตรียมความพร้อมสอบ O-NET ม.3 และ 9 วชิาสามญั ม.6 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนพทัลุง 
วนัจนัทร์ – ศุกร์ ใช้เวลา 07.30 – 08.30 น. และวนัเสาร์ใช้เวลา 9.00 – 12.00 น. 

วนั  เดือน ปี วชิา ชั้น ครูผูส้อน หอ้งเรียน 
22 ม.ค. 2561 ภาษาไทย(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูปัณจวฒัน์  คลา้ยสมบติั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
23 ม.ค. 2561 ภาษาไทย(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูสุมานา  รักบุรี หอ้งประชุมไพฑูรย ์
24 ม.ค. 2561 ภาษาไทย(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูกฤษฎา  หม่ืนพล  หอ้งประชุมไพฑูรย ์
25 ม.ค. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูยพุา  เทพกร หอ้งโสตฯ 

26 ม.ค. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูยพุา  เทพกร หอ้งโสตฯ 

27 ม.ค. 2561 ภาษาไทย ม.3 ครูปราโมทย ์ บุญยงั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
29 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 1) ม.3/1,2,3,13 ครูสิริวรรณ  นนตรี หอ้งประชุมไพฑูรย ์
30 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 2) ม.3/4,5,6,7 ครูอจัฉราวรรณ  หนูพิชยั หอ้งประชุมไพฑูรย ์
31 ม.ค. 2561 ภาษาองักฤษ(กลุ่ม 3) ม.3/8,9,10,11 ครูสกาวรัก  บุญโยม หอ้งประชุมไพฑูรย ์
1 ก.พ. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูศิริรัก หลวงบ ารุง หอ้งโสตฯ 
2 ก.พ. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูธรรมธารา วงัววิฒัน์ขจร หอ้งโสตฯ 
5 ก.พ. 2561 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูฐิตาภรณ์ มะลิ หอ้งโสตฯ 

6 ก.พ. 2561 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูฐิตาภรณ์ มะลิ หอ้งโสตฯ 

7 ก.พ. 2561 คณิตศาสตร์ ม.6 ครูฐิตาภรณ์ มะลิ หอ้งโสตฯ 

8 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(ฟิสิกส์) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 

9 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(ชีวะ) ม.6 ครูอจัจิมา  หม่ืนคล้ิง หอ้งโสตฯ 

12 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(เคมี) ม.6 ครูกมล  มาแกว้ หอ้งโสตฯ 

13 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(เคมี) ม.6 ครูกมล  มาแกว้ หอ้งโสตฯ 

14 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(ทัว่ไป) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 

15 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(ทัว่ไป) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 

16 ก.พ. 2561 วทิยาศาสตร์(ทัว่ไป) ม.6 ครูปิยนารถ  สุคนธพนัธ ์ หอ้งโสตฯ 

19 ก.พ. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูอารีย ์ คงเกต ุ หอ้งโสตฯ 

20 ก.พ. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูอารีย ์ คงเกต ุ หอ้งโสตฯ 

21 ก.พ. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูอาภรณ์  เศรษฐช่วย หอ้งโสตฯ 

22 ก.พ. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูนrดล  หมดัยาซา หอ้งโสตฯ 

23 ก.พ. 2561 สงัคมศึกษา ม.6 ครูนพดล  หมดัยาซา หอ้งโสตฯ 

26 ก.พ. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูพิมพพิ์ศา  สงัฆะประดิษฐ์ หอ้งโสตฯ 
27 ก.พ. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูพิมพพิ์ศา  สงัฆะประดิษฐ์ หอ้งโสตฯ 
28 ก.พ. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูจรวย  ชูช่วย หอ้งโสตฯ 
1 มี.ค. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูโชติกา  กิตติสุภารัตน์ หอ้งโสตฯ 
2 มี.ค. 2561 ภาษาองักฤษ ม.6 ครูธรรมธารา วงัววิฒัน์ขจร หอ้งโสตฯ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


