กาหนดการเข้าค่ายปรับความรู้พนื้ ฐานนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 30 เมษายน -4 พฤษภาคม 2561
วันที่ 30 เมษายน 2561
07.50 - 08.20 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร 49 ชั้น 1
08.20 – 08.30 น.
พิธีเปิด
08.30 – 10.00 น.
อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
การอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10.00 - 10.10 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.10 – 11.40 น.
อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ)
ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
11.40 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14.30 – 14.40 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.10 น.
การอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
08.30 – 10.00 น.
เรียนตามตารางเรียน
10.00 - 10.10 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.10 – 11.40 น.
เรียนตามตารางเรียน
11.40 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
เรียนตามตารางเรียน
14.30 – 14.40 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.40 – 16.10 น.
เรียนตามตารางเรียน
หมายเหตุ
1. วันที่ 30 เมษายน 2561 นักเรียนพร้อมกันที่ อาคาร 49 ชั้น 1 เวลา 07.50 - 08.20 น.
เพื่อลงทะเบียน
2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 (ห้อง 07201)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น. 11.40–13.00 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(อ.สุธาทิพย์)
(อ.วิมล)
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.จันทร์ดา)
(อ.ต่วนยามีลา)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(อ.วิมล)
(อ.รอสเมาะห์)
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์
(อ.ต่วนยามีลา)
(อ.นูรอาซีกีน)

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
วิทยาศาสตร์
(อ.จันทร์ดา)
คณิตศาสตร์
(อ.สุธาทิพย์)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ต่วนยามีลา)
ภาษาไทย
(อ.วิมล)

การอ่าน
(อ.วิมล)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ต่วนยามีลา)
ภาษาไทย
(อ.วิมล)
วิทยาศาสตร์
(อ.นูรอาซีกีน)
คณิตศาสตร์
(อ.รอสเมาะห์)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 (ห้อง 07202)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.จันทร์ดา)
(อ.ปราณีต)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
(อ.วิมล)
(อ.จันทร์ดา)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
(อ.ปราณีต)
(อ.วิมล)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(อ.รอสเมาะห์)
(อ.วิมล)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
คณิตศาสตร์
(อ.สุธาทิพย์)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ปราณีต)
วิทยาศาสตร์
(อ.นูรอาซีกีน)
วิทยาศาสตร์
(อ.นูรอาซีกีน)

การอ่าน
(อ.วิมล)
ภาษาไทย
(อ.วิมล)
คณิตศาสตร์
(อ.สุธาทิพย์)
คณิตศาสตร์
(อ.รอสเมาะห์)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ปราณีต)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 (ห้อง 07203)
วัน/เวลา

08.30-10.00 น.

30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

10.10-11.40 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(อ.วิมล)
(อ.สุธาทิพย์)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(อ.สุธาทิพย์)
(อ.วิมล)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
(อ.รอสเมาะห์)
(อ.นูรอาซีกีน)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(อ.วิมล)
(ผศ.กุสุมา)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ภาษาอังกฤษ
(ผศ.กุสุมา)
วิทยาศาสตร์
(อ.จันทร์ดา)
ภาษาอังกฤษ
(ผศ.กุสุมา)
คณิตศาสตร์
(อ.รอสเมาะห์)

การอ่าน
(อ.วิมล)
วิทยาศาสตร์
(อ.จันทร์ดา)
ภาษาอังกฤษ
(ผศ.กุสุมา)
ภาษาไทย
(อ.วิมล)
วิทยาศาสตร์
(อ.นูรอาซีกีน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 (ห้อง 07204)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.โซเฟีย)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)
ภาษาอังกฤษ
(ดร.อับดุลรอพา)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
คณิตศาสตร์
(อ.มูฮัมหมัดอาลาวี)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
คณิตศาสตร์
(อ.บุญสนอง)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.มุกดา
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
(อ.ทรงธรรม)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
ภาษาอังกฤษ
(อ.มุกดา)
(ดร.อับดุลรอพา)
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(อ.โซเฟีย)
(อ.ขจรพงษ์)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.วัสลีณา)
(ดร.อับดุลรอพา)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(อ.โซเฟีย)
(ดร.อับดุลรอพา)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 (ห้อง 07205)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.โซเฟีย)
ห้องประชุมอาคาร 49
คณิตศาสตร์
(อ.บุญสนอง)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.มุกดา)
ภาษาไทย
(อ.คาพร)
ภาษาอังกฤษ
(อ.สุลัยญา)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาอังกฤษ
(อ.สุลัยญา)
ภาษาไทย
(อ.คาพร)
ภาษาอังกฤษ
(อ.สุลัยญา)
คณิตศาสตร์
(อ.มูฮัมหมัดอาลาวี)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.คาพร)
(อ.มุกดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.ขจรพงษ์)
(อ.สุลัยญา)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
คณิตศาสตร์
(ผศ.ดร.เครือศรี)
(อ.วัสลีณา)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
ภาษาไทย
(อ.ทรงธรรม)
(อ.คาพร)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 (ห้อง 07206)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.โซเฟีย)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
(อ.คาพร)
ภาษาไทย
(อ.คาพร)
ภาษาอังกฤษ
(อ.มีชัย)
คณิตศาสตร์
(อ.วัสลีณา)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.มุกดา)
ภาษาอังกฤษ
(อ.มีชัย)
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
(อ.ทรงธรรม)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
(ผศ.ดร.เครือศรี)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.บุญสนอง)
(อ.มีชัย)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.มูฮัมหมัดอาลาวี)
(อ.มุกดา)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(อ.ขจรพงษ์)
(อ.คาพร)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(อ.คาพร)
(อ.มีชัย)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (วมว.) (ห้อง 07109)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.คาพร)
ห้อง 49202
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
(อ.มุกดา)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ปานใจ)
คณิตศาสตร์
(อ.มูฮัมหมัดอาลาวี)
ภาษาไทย
(อ.คาพร)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
(อ.คาพร)
คณิตศาสตร์
(อ.วัสลีณา)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ปานใจ)
คณิตศาสตร์
(อ.ขจรพงษ์)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
(อ.ปานใจ)
(อ.บุญสนอง)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์)
ภาษาไทย
(อ.มุกดา)
(อ.คาพร)
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ (เคมี)
(อ.คาพร)
(อ.ทรงธรรม)
วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ
(ผศ.ดร.เครือศรี)
(อ.ปานใจ)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 (ห้อง 07207)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.โซเฟีย)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาอังกฤษ
(อ.สมพร)
คณิตศาสตร์
(อ.บุญสนอง)
คณิตศาสตร์
(อ.เต็มเดือน)
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
วิทยาศาสตร์
(ผศ.ชมนา)
ภาษาอังกฤษ
(อ.สมพร)
สังคมศึกษา
(ผศ.กาญจนา)
ภาษาอังกฤษ
(อ.สมพร)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
(อ.โซเฟีย)
(อ.ขจรพงษ์)
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
(ผศ.กาญจนา)
(อ.โซเฟีย)
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
(อ.โซเฟีย)
(อ.สมพร)
สังคมศึกษา
คณิตศาสตร์
(ผศ.กาญจนา)
(อ.เต็มเดือน)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตารางการเข้าค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 (ห้อง 07101)
วัน/เวลา
30 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
2 พ.ค. 2561
3 พ.ค. 2561
4 พ.ค. 2561

08.30-10.00 น.

10.10-11.40 น.

การอ่าน
(อ.โซเฟีย)
ห้องประชุมอาคาร 49
วิทยาศาสตร์
(ผศ.ชมนา)
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)
ภาษาอังกฤษ
(อ.ดีเด่น)

ก้าวใหม่สู่รวั้ สาธิตฯ
(อ.จันทร์จรัส)
ห้องประชุมอาคาร 49
ภาษาไทย
(อ.โซเฟีย)
คณิตศาสตร์
(อ.เต็มเดือน)
คณิตศาสตร์
(อ.มูฮัมหมัดอาลาวี)
สังคมศึกษา
(ผศ.กาญจนา)

11.40–13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.40-16.10 น.

อ่านสานฝัน (Raise-A-Reader)
(ผศ.ดร.เครือศรี)
ห้องประชุมอาคาร 49
คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
(อ.วัสลีณา)
(อ.ดีเด่น)
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
(อ.ดีเด่น)
(ผศ.กาญจนา)
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
(ผศ.กาญจนา)
(อ.ดีเด่น)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
(อ.เต็มเดือน)
(อ.โซเฟีย)

