
 
 

 
โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 

 

ม.๔ กลุ่ม ๑A ห้องเรียน ๒๔๐๑ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๑B ห้องเรียน ๒๔๐๒ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

พัก 
๑๕ 
นาที 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๒A ห้องเรียน ๑๔๑๓ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
คณิตศาสตร์ 

ครูสีนวล 
ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วันอังคารที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๒B ห้องเรียน ๑๔๑๔ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูคงเดช 
คณิตศาสตร์ 

ครูสีนวล 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๓A ห้องเรียน ๑๔๑๕ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๓B ห้องเรียน ๑๔๑๖ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์  
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์  
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๔A ห้องเรียน ๑๕๐๕ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

วันอังคารที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๔B ห้องเรียน ๑๕๐๖ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์  
ครูสมถวิล 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูนิศากร 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๕A  ห้องเรียน ๑๕๐๗ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วิทยาศาสตร์  
ครูทัชดาว 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM2) 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูอรชุมา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๕B  ห้องเรียน ๑๕๐๘ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูทัชดาว 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วิทยาศาสตร์  
ครูทัชดาว 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM2) 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๖A  ห้องเรียน ๑๕๐๙ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

พัก 
๑๕ 
นาที 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๖B  ห้องเรียน ๑๕๑๐ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณิสา 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสีนวล 

ภาษาอังกฤษ 
ครูคงเดช 

ภาษาไทย 
ครูสุนิสา 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๗A  ห้องเรียน ๑๕๑๑ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาไทย 

ครูกานต์มณี 
วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

พัก 
๑๕ 
นาที 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์  
ครูอรรถพร 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๗B  ห้องเรียน ๑๕๑๒ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
คณิตศาสตร์ 

ครูมาลัยวรรณ 
ภาษาไทย 

ครูกานต์มณี 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูอรรถพร 

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์  
ครูอรรถพร 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจุฑารัตน์ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมาลัยวรรณ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูเพ็ญพิศ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๘A  ห้องเรียน ๑๕๑๓ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

พัก 
๑๕ 
นาที 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

วันอังคารที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาฝรั่งเศส 
ครูวิทวัส 

ภาษาฝรั่งเศส 
ครูวิทวัส 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๘B  ห้องเรียน ๑๕๑๔ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

พัก 
๑๕ 
นาที 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

พักกลางวัน 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

วันอังคารที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาฝรั่งเศส 
ครูวิทวัส 

ภาษาฝรั่งเศส 
ครูวิทวัส 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูพินิจ (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๙A  ห้องเรียน ๑๕๑๕ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

พักกลางวัน 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๙B  ห้องเรียน ๑๕๑๖ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

พัก 
๑๕ 
นาที 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

พักกลางวัน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาไทย 
ครูสิริดิฐมน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๑๐A  ห้องเรียน ๑๒๑๗ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาญี่ปุ่น 
ครูวิลิปดา 

ภาษาญี่ปุ่น 
ครูวิลิปดา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูดิษฐพล 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๑๐B  ห้องเรียน ๑๕๑๗ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนรินช์ณัฎฐ์ 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

ภาษาญี่ปุ่น 
ครูวิลิปดา 

ภาษาญี่ปุ่น 
ครูวิลิปดา 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูชัยยากรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูกานต์มณี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๑๑A  ห้องเรียน ๑๔๑๑ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูลลิตา 
คณิตศาสตร์ 

ครูสมยศ 

พัก 
๑๕ 
นาที 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

พักกลางวัน 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

วันอังคารที่ 
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูณัฐิญาภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูยุภาพร 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
ตารางเรียนกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ “เพาะต้นกล้า ฟ้า – ชมพู” ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

วันท่ี ๒๕ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. (ห้องเรียนปกติ) 
 

ม.๔ กลุ่ม ๑๑B  ห้องเรียน ๑๔๑๒ 
 

วันที่ / เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.  ๑๐.๔๕ - ๑๑.๔๕ น. ๑๑.๔๕ - ๑๒.๔๕ น. ๑๒.๔๕ - ๑๓.๔๕ น. ๑๓.๔๕ - ๑๔.๔๕ น. 
วันจันทร์ที ่

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
สังคมศึกษา 

ครูพิสญ์ชาพร 
ภาษาอังกฤษ 

ครูลลิตา 

พัก 
๑๕ 
นาที 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

พักกลางวัน 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนารีรัตน ์

วันอังคารที ่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

วันพุธที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสมถวิล 

วันพฤหัสบดีที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

คณิตศาสตร์ 
ครูสมยศ 

ภาษาไทย 
ครูลัคนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูสุพรรณี 

วันศุกร์ที่ 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

สังคมศึกษา 
ครูพิสญ์ชาพร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูลลิตา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมนัสนันท์ 

สังคมศึกษา 
ครูกิ่งดาว 

วิทยาศาสตร์ (เทคโนฯ) 
ครูประไพพร (COM1) 

 



Period 0 1 2 3 4 5 6 7
Time 08.00-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.45-11.45 11.45-12.45 12.45-13.45 13.45-14.45 14.45-15.45

Monday Science Maths Fundamental English Social Studies Reading-Writing

Tuesday Maths Science Social Studies Reading-Writing Fundamental English

Wednesday Fundamental English Social Studies Maths Science Reading-Writing

Thursday Social Studues Reading-Writing Science Fundamental English Maths

Friday

Period 0 1 2 3 4 5 6 7
Time 08.00-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.45-11.45 11.45-12.45 12.45-13.45 13.45-14.45 14.45-15.45

Monday Maths Science Reading-Writing Fundamental English Social Studies

Tuesday Science Social Studies Fundamental English Maths Reading-Writing

Wednesday Reading-Writing Maths Science Social Studies Fundamental English

Thursday Fundamental English Science Social Studies Maths Reading-Writing

Friday

25 - 29 April 2022
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Triamudomsuksanomklao School
English Program 
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Academic & Ethics Activity
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Preparatory Course for M.1/12

10.30-10.45
BR

EA
K

Triamudomsuksanomklao School
English Program 

Preparatory Course for M.1/11
25 - 29 April 2022

Academic & Ethics Activity

10.30-10.45

BR
EA

K



8.30 น.-10.30 น. 10.45 น. - 12.45 น. 13.45 น. - 15.45 น. 8.30 น.-10.30 น. 10.45 น. - 12.45 น. 13.45 น. - 15.45 น. 8.30 น.-10.30 น. 10.45 น. - 12.45 น. 13.45 น. - 15.45 น.

จันทร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

25 เม.ย. 2565 อ.ดร.สิรวิชญ์ อ.ธนัสนี อ.ยงยุทธ อ.ณัฐพงศ์ อ.ดร.สิรวิชญ์ อ.ธนัสนี รศ.กฤษฎา อ.ยงยุทธ อ.ณัฐพงศ์

อังคาร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา เคมี เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ เคมี

26 เม.ย. 2565 อ.ธนัสนี อ.ณัฐพงศ์ อ.วรรณา อ.วรรณา อ.ยงยุทธ อ.ณัฐพงศ์ อ.ยงยุทธ อ.ธนัสนี อ.อรรถพร

พุธ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา

27 เม.ย. 2565 อ.ณัฐพงศ์ อ.วรรณา อ.ดร.สิรวิชญ์ อ.ธนัสนี อ.ดร.สิรวิชญ์ อ.วรรณา รศ.กฤษฎา อ.ธนัสนี อ.ณัฐพงศ์

พฤหัสบดี เคมี (LAB) ชีววิทยา (LAB) ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เคมี (LAB) ชีววิทยา (LAB) ชีววิทยา (LAB) ฟิสิกส์ เคมี

28 เม.ย. 2565 อ.วรรณา อ.ณัฐพงศ์ อ.ยงยุทธ อ.ยงยุทธ อ.วรรณา อ.ณัฐพงศ์ อ.ณัฐพงศ์ อ.ยงยุทธ อ.อรรถพร

ศุกร์ คณิตศาสตร์ เคมี (LAB) ภาษาอังกฤษ

29 เม.ย. 2565 รศ.กฤษฎา อ.อรรถพร อ.ธนัสนี

ว/ด/ป

พัก
กล

าง
วัน

กิจกรรมฐานการเรียนรู้

พัก
 1

5 
นา

ที

พัก
กล

าง
วัน

พัก
 1

5 
นา

ที

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 (ห้อง 2201) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/10 (ห้อง 2202) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/12 (ห้อง 2203)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ "เพาะต้นกล้า ฟ้า-ชมพู" ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันท่ี 25 - 29 เมษายน 2565

พัก
กล

าง
วัน

พัก
 1

5 
นา

ที



08.30 – 09.30 09.30 – 10.30 10.30 – 11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-16.00

M.4/13 M.4/13 M.4/13 M.4/13 M.4/13 M.4/13

25-Apr-22 English Chemistry Math Math Physics

(Mon) T.James (4203) T.Ale T.Tanagorn T.Jordan T.Forum 

26-Apr-22 Chemistry Physics English Biology Math

(Tue) T.Ale T.Forum T.James (4203) T.Jaykris T.Jordan

27-Apr-22 English Chemistry Physics Math Biology

(Wed) T.James (4203) T.Ale T.Forum T.Jordan T.Jaykris

28-Apr-22 Math Biology Chemistry English Math

(Thu) T.Tanagorn T.Jaykris T.Ale T.James (4203) T.Tanagorn

29-Apr-22 Biology Physics Math Math

(Fri) T.Jaykris T.Forum T.Jordan T.Tanagorn

Preparation Course for IP Students (Grade 10)

25 – 29 April, 2022

M.4/13    (4401)

-

-

-

-

Date

Lu
nc

h

Activity



08.30 – 09.30 09.30 – 10.30 10.30 – 11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-16.00

M.4/14 M.4/14 M.4/14 M.4/14 M.4/14 M.4/14

25-Apr-22 English Physics Biology Math Biology

(Mon) T.James (4203) T.Forum T.Jaykris T.Tanagorn T.Jaykris

26-Apr-22 Physics Chemistry English Math Biology

(Tue) T.Forum T.Ale T.James (4203) T.Jordan T.Jaykris

27-Apr-22 English Math Math Chemistry Physics

(Wed) T.James (4203) T.Jordan T.Jordan T.Ale T.Forum

28-Apr-22 Biology Math Math English Chemistry

(Thu) T.Jaykris T.Tanagorn T.Tanagorn T.James (4203) T.Ale

29-Apr-22 Math Math Chemistry Physics

(Fri) T.Jordan T.Tanagorn T.Ale T.Forum

M.4/14    (4402)

Preparation Course for IP Students (Grade 10)

25 – 29 April, 2022

-

-

-

-

Date

Lu
nc

h

Activity


