
ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง      1A
แผนการเรียน MEP Mini English  Program หอ้งเรียน 631

ครูท่ีปรึกษา ครููอญัชลี  ค  าทอง           Miss Precious Jovelyn Limjuco ครูศภุกานต ์ ธรรมศร

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น.
1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21103 ศ21101 ว21101 ว21101 ท21101 อ21201

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 512 607 พกั 631 631 631 631

ครูท่ีปรึกษา ครูเฉลิม ครูศภุกานต์ ครูถนอมจิตต,์PJ ครูถนอมจิตต,์PJ ครูศภุนาท T.Vladislav

ค21201sitin ว21101 ส21102 อ21101 ส21101 ค21101sitin ศ21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 631 631 631 พกั 631 631 631 631
ครูอมรรัตน,์T.Boy ครูถนอมจิตต,์PJ ครูพรทิพย์ New Native ครูดวงเนตร ครูอมรรัตน,์T.Boy ครูปิติพงษ์

ว21243 ว21243 ท21101 อ21101 กิจกรรม ส21261 ค21101sitin

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 512 512 631 พกั 631 ลูกเสือ 631 631

ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูศภุนาท New Native เนตรนารี ครูบรีุรักษ์ ครูอมรรัตน,์T.Boy

อ21101 ท21101 อ21101 ส21101 อ21201 พ21101 ส ค21201sitin

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 631 631 631 พกั 631 631 631 631
T.Vladislav ครูศภุนาท New Native ครูใหม่ T.Vladislav ครูเปรมใจ ครูอมรรัตน,์T.Boy

ง21101 ค21101sitin ส21101 อ21101 พ21102 พ กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 631 631 พกั 631 631 ศนูยกี์ฬา ชุมนุม
ครูลกัขณา ครูอมรรัตน,์T.Boy ครูใหม่ T.Vladislav ครูดลยา

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง      1B
แผนการเรียน MEP Mini English  Program หอ้งเรียน 631

ครูท่ีปรึกษา ครููอญัชลี  ค  าทอง           Miss Precious Jovelyn Limjuco ครูศภุกานต ์ ธรรมศร

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น. 14.45 -15.40 น.
1 2 3 4 พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21103 ศ21101 ว21101 ว21101 ท21101 อ21201

กลุม่ B แนะแนว 512 607 พกั 631 631 631 631
ครูท่ีปรึกษา ครูเฉลิม ครูศภุกานต์ ครูถนอมจิตต,์PJ ครูถนอมจิตต,์PJ ครูศภุนาท T.Vladislav
ค21201sitin ว21101 ส21102 อ21101 ส21101 ค21101sitin ศ21101

กลุม่ B 631 631 631 พกั 631 631 631 631
ครูอมรรัตน์,T.Boy ครูถนอมจิตต,์PJ ครูพรทิพย์ New Native ครูดวงเนตร ครูอมรรัตน,์T.Boy ครูปิติพงษ์

ว21243 ว21243 ท21101 อ21101 กิจกรรม ส21261 ค21101sitin

กลุม่ B 512 512 631 พกั 631 ลูกเสือ 631 631
ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูศภุนาท New Native เนตรนารี ครูบรีุรักษ์ ครูอมรรัตน,์T.Boy

อ21101 ท21101 อ21101 ส21101 อ21201 พ21101 ส ค21201sitin

กลุม่ B 631 631 631 พกั 631 631 631 631
T.Vladislav ครูศภุนาท New Native ครูใหม่ T.Vladislav ครูเปรมใจ ครูอมรรัตน,์T.Boy

ง21101 ค21101sitin ส21101 อ21101 พ21102 พ กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 631 631 พกั 631 631 ศนูยกี์ฬา ชุมนุม
ครูลกัขณา ครูอมรรัตน,์T.Boy ครูใหม่ T.Vladislav ครูดลยา

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

10-ส.ค. 25-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง      2A
แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 634

ครูท่ีปรึกษา ครูวราภรณ์  สาเงิน ครููวีนา  เกษภูเขียว

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม อ21101 ส21101 ว21103 ว21241 ว21241 พ21101 ส

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 634 634 พกั 512 หอ้งสมุด หอ้งสมุด 634
ครูท่ีปรึกษา ครูตติยา ครูธารา ครูเฉลิม ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูเปรมใจ
ท21101 ส21102 ว21207 ว21207 ส21101 ศ21101 ค21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 634 634 6310 พกั 6310 634 634 634
ครูประกอบ ครูพรทิพย์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูธารา ครูปิติพงษ์ ครูกิตติพงษ์
ว21101 ว21101 ท21101 ค21201 กิจกรรม แนะแนว ศ21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 652 652 634 พกั 634 ลูกเสือ 634 607
ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูประกอบ ครูนราวฒัน์ เนตรนารี ครูวราภรณ์ ครูศภุกานต์
ส21101 อ21101 ค21101 อ21101 ว21203 ว21203 ท21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 634 634 634 พกั 634 634 634 634
ครูธารา T.Sheryl ครูกิตติพงษ์ ครูตติยา ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูประกอบ

ว21101 พ21102 พ ง21101 ค21101 ค21201 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 652 ศนูยกี์ฬา พกั 634 634 634 ชุมนุม
ครูวราภรณ์ ครูดลยา ครูลกัขณา ครูกิตติพงษ์ ครูนราวฒัน์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้อง      2B
แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 634

ครูท่ีปรึกษา ครูวราภรณ์  สาเงิน ครููวีนา  เกษภูเขียว

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม อ21101 ส21101 ว21103 ว21241 ว21241 พ21101 ส

กลุม่ B 634 634 พกั 512 หอ้งสมุด หอ้งสมุด 634
ครูท่ีปรึกษา ครูตติยา ครูธารา ครูเฉลิม ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูเปรมใจ
ท21101 ส21102 ว21207 ว21207 ส21101 ศ21101 ค21101

กลุม่ B 634 634 6310 พกั 6310 634 634 634

ครูประกอบ ครูพรทิพย์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูธารา ครูปิติพงษ์ ครูกิตติพงษ์

ว21101 ว21101 ท21101 ค21201 กิจกรรม แนะแนว ศ21101

กลุม่ B 652 652 634 พกั 634 ลูกเสือ 634 607
ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูประกอบ ครูนราวฒัน์ เนตรนารี ครูวราภรณ์ ครูศภุกานต์
ส21101 อ21101 ค21101 อ21101 ว21203 ว21203 ท21101

กลุม่ B 634 634 634 พกั 634 634 634 634
ครูธารา T.Sheryl ครูกิตติพงษ์ ครูตติยา ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูประกอบ

ว21101 พ21102 พ ง21101 ค21101 ค21201 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 652 ศนูยกี์ฬา พกั 634 634 634 ชุมนุม
ครูวราภรณ์ ครูดลยา ครูลกัขณา ครูกิตติพงษ์ ครูนราวฒัน์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค.

วนัทีม่าเรยีน

10-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัท่ีมาเรียน

31-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      3A

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 635

ครูท่ีปรึกษา ครูธีรศกัด์ิ   จนัทร์กระจ่าง ครูเกศสิรินทร์   บญุปลัง่

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21207 ว21207 ส21101 ว21103 ว21101 ว21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 6310 6310 พกั 635 512 638 638
ครูท่ีปรึกษา ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูธารา ครูเฉลิม ครูถนอมจิตต์ ครูถนอมจิตต์
ท21101 ค21201 ว21241 ว21241 พ21101 ส ส21101 ค21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 635 635 หอ้งสมุด พกั หอ้งสมุด 635 635 635
ครูศภุนาท ครูอาทิต ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูเปรมใจ ครูธารา ครูจิระวฒัน์

ง21101 อ21101 ส21101 ท21101 กิจกรรม ค21201 ว21203

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 635 635 635 พกั 635 ลูกเสือ 635 635

ครูลกัขณา ครูตติยา ครูธารา ครูศภุนาท เนตรนารี ครูอาทิต ครูวรภศัวลัย์

อ21101 พ21102 พ ค21101 ว21101 ส21102 ศ21101 ท21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 635 ศนูยกี์ฬา 635 พกั 638 635 6610 635
T.Sheryl ครูดลยา ครูจิระวฒัน์ ครูถนอมจิตต์ ครูพรทิพย์ ครูปิติพงษ์ ครูศภุนาท

อ21101 ว21203 ศ21101 แนะแนว ค21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 635 635 พกั 607 635 635 ชุมนุม
ครูตติยา ครูวรภศัวลัย์ ครูศภุกานต์ ครธูรีะศกัดิ์ ครูจิระวฒัน์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      3B

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 635

ครูท่ีปรึกษา ครูธีรศกัด์ิ   จนัทร์กระจ่าง ครูเกศสิรินทร์   บญุปลัง่

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21207 ว21207 ส21101 ว21103 ว21101 ว21101

กลุม่ B 6310 6310 พกั 635 512 638 638
ครูท่ีปรึกษา ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูธารา ครูเฉลิม ครูถนอมจิตต์ ครูถนอมจิตต์
ท21101 ค21201 ว21241 ว21241 พ21101 ส ส21101 ค21101

กลุม่ B 635 635 หอ้งสมุด พกั หอ้งสมุด 635 635 635
ครูศภุนาท ครูอาทิต ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูเปรมใจ ครูธารา ครูจิระวฒัน์

ง21101 อ21101 ส21101 ท21101 กิจกรรม ค21201 ว21203

กลุม่ B 635 635 635 พกั 635 ลูกเสือ 635 635

ครูลกัขณา ครูตติยา ครูธารา ครูศภุนาท เนตรนารี ครูอาทิต ครูวรภศัวลัย์

อ21101 พ21102 พ ค21101 ว21101 ส21102 ศ21101 ท21101

กลุม่ B 635 ศนูยกี์ฬา 635 พกั 638 635 6610 635
T.Sheryl ครูดลยา ครูจิระวฒัน์ ครูถนอมจิตต์ ครูพรทิพย์ ครูปิติพงษ์ ครูศภุนาท

อ21101 ว21203 ศ21101 แนะแนว ค21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 635 635 พกั 607 635 635 ชุมนุม
ครูตติยา ครูวรภศัวลัย์ ครูศภุกานต์ ครธูรีะศกัดิ์ ครูจิระวฒัน์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัทีม่าเรยีน

วนัท่ีมาเรียน

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      4A

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 636

ครูท่ีปรึกษา ครูขตัติยากร  สุขไดพ่ึ้ง ครูน าชยั  ทองเปรม ครูจุฑามาศ  ยอดยิ่ง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ท21101 อ21101 ว21101 ว21101 ว21207 ว21207

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 636 636 พกั 652 652 6310 6310
ครูท่ีปรึกษา ครูรัชนี ครูตติยา ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์
ว21103 ศ21101 ค21201 ส21101 แนะแนว อ21101 ค21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 512 607 636 พกั 636 636 636 636

ครูเฉลิม ครูศภุกานต์ ครูนราวฒัน์ ครูธารา ครูขตัติยากร T.Sheryl ครูอมรรัตน์

ท21101 ง21101 ว21241 ว21241 กิจกรรม ค21101 พ21101 ส

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 636 636 หอ้งสมุด พกั หอ้งสมุด ลูกเสือ 636 636

ครูรัชนี ครูลกัขณา ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  เนตรนารี ครูอมรรัตน์ ครูเปรมใจ
พ21102 พ ท21101 ว21203 ว21203 ส21101 ส21102 ค21201

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. ศนูยกี์ฬา 636 636 พกั 636 636 636 636
ครูดลยา ครูรัชนี ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูธารา ครูพรทิพย์ ครูนราวฒัน์

ส21101 อ21101 ค21101 ว21101 ศ21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 636 636 พกั 636 652 6610 ชุมนุม
ครูธารา ครูตติยา ครูอมรรัตน์ ครูวราภรณ์ ครูปิติพงษ์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      4B

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 636

ครูท่ีปรึกษา ครูขตัติยากร  สุขไดพ่ึ้ง ครูน าชยั  ทองเปรม ครูจุฑามาศ  ยอดยิ่ง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ท21101 อ21101 ว21101 ว21101 ว21207 ว21207

กลุม่ B 636 636 พกั 652 652 6310 6310
ครูท่ีปรึกษา ครูรัชนี ครูตติยา ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์
ว21103 ศ21101 ค21201 ส21101 แนะแนว อ21101 ค21101

กลุม่ B 512 607 636 พกั 636 636 636 636

ครูเฉลิม ครูศภุกานต์ ครูนราวฒัน์ ครูธารา ครูขตัติยากร T.Sheryl ครูอมรรัตน์

ท21101 ง21101 ว21241 ว21241 กิจกรรม ค21101 พ21101 ส

กลุม่ B 636 636 หอ้งสมุด พกั หอ้งสมุด ลูกเสือ 636 636

ครูรัชนี ครูลกัขณา ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  เนตรนารี ครูอมรรัตน์ ครูเปรมใจ
พ21102 พ ท21101 ว21203 ว21203 ส21101 ส21102 ค21201

กลุม่ B ศนูยกี์ฬา 636 636 พกั 636 636 636 636
ครูดลยา ครูรัชนี ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูธารา ครูพรทิพย์ ครูนราวฒัน์

ส21101 อ21101 ค21101 ว21101 ศ21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 636 636 พกั 636 652 6610 ชุมนุม
ครูธารา ครูตติยา ครูอมรรัตน์ ครูวราภรณ์ ครูปิติพงษ์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

วนัท่ีมาเรียน

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      5A

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 412

ครูท่ีปรึกษา ครูชะโลม  ขนัติเจริญธรรม ครูรัชนี  น่วมเปรม

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21101 ง21101 อ21101 ท21101 ศ21101 ส21102

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 412 412 พกั 412 412 6610 412
ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติพงษ์ ครูลกัขณา ครูตติยา ครูศภุนาท ครูปิติพงษ์ ครูพรทิพย์
ส21101 ว21103 ค21201 พ21102 พ ท21101 พ21101 ส ว21201ทกัษะ

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 412 512 412 พกั ศนูยกี์ฬา 412 412 412

ครูนงเยาว์ ครูเฉลิม ครูอาทิต ครูดลยา ครูศภุนาท ครูเปรมใจ ครูศิริพา

ค21201 ค21101 อ21101 ส21101 กิจกรรม ว21243 ว21243

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 412 412 412 พกั 412 ลูกเสือ 512 512

ครูอาทิต ครูกิตติพงษ์ ครูตติยา ครูนงเยาว์ เนตรนารี ครูเฉลิม ครูเฉลิม
ว21101 ว21101 ว21201ทกัษะ ส21101 ศ21101 ท21101 ค21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 638 638 412 พกั 412 607 412 412
ครูถนอมจิตต์ ครูถนอมจิตต์ ครูศิริพา ครูนงเยาว์ ครูศภุกานต์ ครูศภุนาท ครูกิตติพงษ์

ว21207 ว21207 ว21101 แนะแนว อ21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 638 638 พกั 638 412 412 ชุมนุม
ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูถนอมจิตต์ ครูรัชนี T.Sheryl

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      5B

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 412

ครูท่ีปรึกษา ครูชะโลม  ขนัติเจริญธรรม ครูรัชนี  น่วมเปรม

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21101 ง21101 อ21101 ท21101 ศ21101 ส21102

กลุม่ B 412 412 พกั 412 412 6610 412
ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติพงษ์ ครูลกัขณา ครูตติยา ครูศภุนาท ครูปิติพงษ์ ครูพรทิพย์
ส21101 ว21103 ค21201 พ21102 พ ท21101 พ21101 ส ว21201ทกัษะ

กลุม่ B 412 512 412 พกั ศนูยกี์ฬา 412 412 412

ครูนงเยาว์ ครูเฉลิม ครูอาทิต ครูดลยา ครูศภุนาท ครูเปรมใจ ครูศิริพา

ค21201 ค21101 อ21101 ส21101 กิจกรรม ว21243 ว21243

กลุม่ B 412 412 412 พกั 412 ลูกเสือ 512 512

ครูอาทิต ครูกิตติพงษ์ ครูตติยา ครูนงเยาว์ เนตรนารี ครูเฉลิม ครูเฉลิม
ว21101 ว21101 ว21201ทกัษะ ส21101 ศ21101 ท21101 ค21101

กลุม่ B 638 638 412 พกั 412 607 412 412
ครูถนอมจิตต์ ครูถนอมจิตต์ ครูศิริพา ครูนงเยาว์ ครูศภุกานต์ ครูศภุนาท ครูกิตติพงษ์

ว21207 ว21207 ว21101 แนะแนว อ21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 638 638 พกั 638 412 412 ชุมนุม
ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูถนอมจิตต์ ครูรัชนี T.Sheryl

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

วนัท่ีมาเรียน

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      6A

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 413

ครูท่ีปรึกษา ครูวาสนา  จนัทะวิลกัษณ์ ครูณัฏฐกานต ์  น ้าคา้ง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21201 ค21101 ท21101 ส21102 ง21101 พ21102 พ

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 413 413 พกั 413 413 413 ศนูยกี์ฬา
ครูท่ีปรึกษา ครูนราวฒัน์ ครูจิระวฒัน์ ครูทิพรัตน์ ครูพรทิพย์ ครูลกัขณา ครูดลยา
ท21101 อ21101 ว21103 ว21101 ว21101 ค21101 ค21201

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 413 413 512 พกั 652 652 413 413
ครูทิพรัตน์ ครูตติยา ครูเฉลิม ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูจิระวฒัน์ ครูนราวฒัน์
ค21101 ศ21101 ส21101 ศ21101 กิจกรรม ท21101 สอนเสริม

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 413 607 413 พกั 6610 ลูกเสือ 413 413
ครูจิระวฒัน์ ครูศภุกานต์ ครูนงเยาว์ ครูปิติพงษ์ เนตรนารี ครูทิพรัตน์ ครููอุมาพร
อ21101 ว21243 ว21243 ว21101 ว21207 ว21207 ส21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 413 512 512 พกั 652 6310 6310 413
ครูตติยา ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูวราภรณ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูนงเยาว์

อ21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ ส21101 พ21101 ส กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 413 643 พกั 643 413 413 ชุมนุม
T.Sheryl ครูศิริพา ครูศิริพา ครูนงเยาว์ ครูเปรมใจ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      6B

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 413

ครูท่ีปรึกษา ครูวาสนา  จนัทะวิลกัษณ์ ครูณัฏฐกานต ์  น ้าคา้ง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21201 ค21101 ท21101 ส21102 ง21101 พ21102 พ

กลุม่ B แนะแนว 413 413 พกั 413 413 413 ศนูยกี์ฬา
ครูท่ีปรึกษา ครูนราวฒัน์ ครูจิระวฒัน์ ครูทิพรัตน์ ครูพรทิพย์ ครูลกัขณา ครูดลยา
ท21101 อ21101 ว21103 ว21101 ว21101 ค21101 ค21201

กลุม่ B 413 413 512 พกั 652 652 413 413
ครูทิพรัตน์ ครูตติยา ครูเฉลิม ครูวราภรณ์ ครูวราภรณ์ ครูจิระวฒัน์ ครูนราวฒัน์
ค21101 ศ21101 ส21101 ศ21101 กิจกรรม ท21101 สอนเสริม

กลุม่ B 413 607 413 พกั 6610 ลูกเสือ 413 413
ครูจิระวฒัน์ ครูศภุกานต์ ครูนงเยาว์ ครูปิติพงษ์ เนตรนารี ครูทิพรัตน์ ครููอุมาพร
อ21101 ว21243 ว21243 ว21101 ว21207 ว21207 ส21101

กลุม่ B 413 512 512 พกั 652 6310 6310 413
ครูตติยา ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูวราภรณ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูเฉลิมพงษ์ ครูนงเยาว์

อ21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ ส21101 พ21101 ส กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 413 643 พกั 643 413 413 ชุมนุม
T.Sheryl ครูศิริพา ครูศิริพา ครูนงเยาว์ ครูเปรมใจ

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัทีม่าเรยีน

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      7A

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 414

ครูท่ีปรึกษา ครูฐิติมา  เอกวารีย์ Mr. JC Kristoppher M. Garing ครูนิตยา  ดีค  าไฮ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21201 อ21101 ค21101 ศ21101 ท21101 ส21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 414 414 พกั 414 607 414 414
ครูท่ีปรึกษา ครูอาทิต ครูจิรัศญา ครูอมรรัตน์ ครูศภุกานต์ ครูรัชนี ครูนงเยาว์
ท21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ ว21103 พ21102 พ ค21101 อ21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 414 414 414 พกั 521 ศนูยกี์ฬา 414 414
ครูรัชนี ครูศิริพา ครูศิริพา ครูเฉลิม ครูดลยา ครูอมรรัตน์ ครูจิรัศญา

ว21207 ว21207 ท21101 พ21101 ส กิจกรรม ส21101 ส21102

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 6310 6310 414 พกั 414 ลูกเสือ 414 414

ครูกิริตา ครูกิริตา ครูรัชนี ครูเปรมใจ เนตรนารี ครูนงเยาว์ ครูพรทิพย์

ค21201 ส21101 ว21101 แนะแนว ศ21101 ค21101 ง21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 414 414 651 พกั 414 6610 414 414
ครูอาทิต ครูนงเยาว์ ครูสรศกัด์ิ ครูฐิติมา ครูปิติพงษ์ ครูอมรรัตน์ ครูลกัขณา

อ21101 ว21243 ว21243 ว21101 ว21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 414 512 พกั 512 643 643 ชุมนุม
New Native ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      7B

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 414

ครูท่ีปรึกษา ครูฐิติมา  เอกวารีย์ Mr. JC Kristoppher M. Garing ครูนิตยา  ดีค  าไฮ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21201 อ21101 ค21101 ศ21101 ท21101 ส21101

กลุม่ B 414 414 พกั 414 607 414 414
ครูท่ีปรึกษา ครูอาทิต ครูจิรัศญา ครูอมรรัตน์ ครูศภุกานต์ ครูรัชนี ครูนงเยาว์
ท21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ ว21103 พ21102 พ ค21101 อ21101

กลุม่ B 414 414 414 พกั 521 ศนูยกี์ฬา 414 414
ครูรัชนี ครูศิริพา ครูศิริพา ครูเฉลิม ครูดลยา ครูอมรรัตน์ ครูจิรัศญา

ว21207 ว21207 ท21101 พ21101 ส กิจกรรม ส21101 ส21102

กลุม่ B 6310 6310 414 พกั 414 ลูกเสือ 414 414

ครูกิริตา ครูกิริตา ครูรัชนี ครูเปรมใจ เนตรนารี ครูนงเยาว์ ครูพรทิพย์

ค21201 ส21101 ว21101 แนะแนว ศ21101 ค21101 ง21101

กลุม่ B 414 414 651 พกั 414 6610 414 414
ครูอาทิต ครูนงเยาว์ ครูสรศกัด์ิ ครูฐิติมา ครูปิติพงษ์ ครูอมรรัตน์ ครูลกัขณา

อ21101 ว21243 ว21243 ว21101 ว21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 414 512 พกั 512 643 643 ชุมนุม
New Native ครูเฉลิม ครูเฉลิม ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัทีม่าเรยีน

13-ส.ค. 27-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      8A

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 213

ครูท่ีปรึกษา ครูวฒิุกร  บวัจูม ครูกิตติยา  กิจทะรักษ์ ครูอุมาพร   ภู่ทอง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21103 ว21243 ค21101 ศ21101 อ21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 643 512 พกั 521 213 607 213

ครูท่ีปรึกษา ครูศิริพา ครูเฉลิม ครูกิตติยา ครูกิตติพงษ์ ครูศภุกานต์ ครูจิรัศญา

อ21101 ศ21101 ท21101 ส21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ พ21102 พ

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 213 6610 213 พกั 213 6310 6310 ศนูยกี์ฬา

ครูจิรัศญา ครูปิติพงษ์ ครูทิพรัตน์ ครูนงเยาว์ ครูศิริพา ครูศิริพา ครูดลยา
ส21101 ค21201 ค21101 ท21101 กิจกรรม อ21101 แนะแนว

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 213 213 213 พกั 213 ลูกเสือ 213 213
ครูนงเยาว์ ครูนราวฒัน์ ครูกิตติพงษ์ ครูทิพรัตน์ เนตรนารี New Native ครููกิตติยา
พ21101 ส ว21207 ว21207 ว21243 ว21101 ว21101 ท21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 213 6310 6310 พกั 512 213 213 213
ครูเปรมใจ ครูกิริตา ครูกิริตา ครูกิตติยา ครูศิริพา ครูศิริพา ครูทิพรัตน์

ส21102 ง21101 ค21101 ค21201 ส21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 213 213 พกั 213 213 213 ชุมนุม
ครูพรทิพย์ ครูลกัขณา ครูกิตติพงษ์ ครูนราวฒัน์ ครูนงเยาว์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      8B

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 213

ครูท่ีปรึกษา ครูวฒิุกร  บวัจูม ครูกิตติยา  กิจทะรักษ์ ครูอุมาพร   ภู่ทอง

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21103 ว21243 ค21101 ศ21101 อ21101

กลุม่ B 643 512 พกั 521 213 607 213

ครูท่ีปรึกษา ครูศิริพา ครูเฉลิม ครูกิตติยา ครูกิตติพงษ์ ครูศภุกานต์ ครูจิรัศญา

อ21101 ศ21101 ท21101 ส21101 ว21201ทกัษะ ว21201ทกัษะ พ21102 พ

กลุม่ B 213 6610 213 พกั 213 6310 6310 ศนูยกี์ฬา

ครูจิรัศญา ครูปิติพงษ์ ครูทิพรัตน์ ครูนงเยาว์ ครูศิริพา ครูศิริพา ครูดลยา
ส21101 ค21201 ค21101 ท21101 กิจกรรม อ21101 แนะแนว

กลุม่ B 213 213 213 พกั 213 ลูกเสือ 213 213
ครูนงเยาว์ ครูนราวฒัน์ ครูกิตติพงษ์ ครูทิพรัตน์ เนตรนารี New Native ครููกิตติยา
พ21101 ส ว21207 ว21207 ว21243 ว21101 ว21101 ท21101

กลุม่ B 213 6310 6310 พกั 512 213 213 213
ครูเปรมใจ ครูกิริตา ครูกิริตา ครูกิตติยา ครูศิริพา ครูศิริพา ครูทิพรัตน์

ส21102 ง21101 ค21101 ค21201 ส21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 213 213 พกั 213 213 213 ชุมนุม
ครูพรทิพย์ ครูลกัขณา ครูกิตติพงษ์ ครูนราวฒัน์ ครูนงเยาว์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัท่ีมาเรียน

วนัทีม่าเรยีน

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      9A

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 222

ครูท่ีปรึกษา ครูศภุนาศ  ปทมุมาศ ครูกิตติพงษ ์ ทิพยด์นตรี

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ง21101เกษตร ท21101 อ21101 ว21243 ว21243 ว21201ทกัษะ

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แปลงเกษตร 222 พกั 222 521 521 651
ครูท่ีปรึกษา ครูวฒิุกร ครูศภุนาท ครูจิรัศญา ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูศิริพา
ส21261 ส21101 พ21102 พ ท21101 ค21101 ศ21101 ค21201

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 222 222 ศนูยกี์ฬา พกั 222 222 607 222
ครูบรีุรักษ์ ครูนงเยาว์ ครูดลยา ครูศภุนาท ครูจิระวฒัน์ ครูศภุกานต์ ครูอาทิต

สอนเสรมิ ส21102 ว21101 ว21101 กิจกรรม ค21101 อ21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 222 222 651 พกั 651 ลูกเสือ 222 222

ครศูภุนาท ครูพรทิพย์ ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ เนตรนารี ครูจิระวฒัน์ New Native

แนะแนว พ21101 ส อ21101 ท21101 ส21101 ว21103 ว21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 222 222 222 พกั 222 222 512 651
ครูกิตติพงษ์ ครูเปรมใจ ครูจิรัศญา ครูศภุนาท ครูนงเยาว์ ครูเฉลิม ครูสรศกัด์ิ

ส21101 ค21101 ศ21101 ค21201 ว21201ทกัษะ กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 222 222 พกั 222 222 652 ชุมนุม
ครูนงเยาว์ ครูจิระวฒัน์ ครูสุภสัสร ครูอาทิต ครูศิริพา

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      9B

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 222

ครูท่ีปรึกษา ครูศภุนาศ  ปทมุมาศ ครูกิตติพงษ ์ ทิพยด์นตรี

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ง21101เกษตร ท21101 อ21101 ว21243 ว21243 ว21201ทกัษะ

กลุม่ B แปลงเกษตร 222 พกั 222 521 521 651
ครูท่ีปรึกษา ครูวฒิุกร ครูศภุนาท ครูจิรัศญา ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูศิริพา
ส21261 ส21101 พ21102 พ ท21101 ค21101 ศ21101 ค21201

กลุม่ B 222 222 ศนูยกี์ฬา พกั 222 222 607 222
ครูบรีุรักษ์ ครูนงเยาว์ ครูดลยา ครูศภุนาท ครูจิระวฒัน์ ครูศภุกานต์ ครูอาทิต

สอนเสรมิ ส21102 ว21101 ว21101 กิจกรรม ค21101 อ21101

กลุม่ B 222 222 651 พกั 651 ลูกเสือ 222 222

ครศูภุนาท ครูพรทิพย์ ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ เนตรนารี ครูจิระวฒัน์ New Native

แนะแนว พ21101 ส อ21101 ท21101 ส21101 ว21103 ว21101

กลุม่ B 222 222 222 พกั 222 222 512 651
ครูกิตติพงษ์ ครูเปรมใจ ครูจิรัศญา ครูศภุนาท ครูนงเยาว์ ครูเฉลิม ครูสรศกัด์ิ

ส21101 ค21101 ศ21101 ค21201 ว21201ทกัษะ กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 222 222 พกั 222 222 652 ชุมนุม
ครูนงเยาว์ ครูจิระวฒัน์ ครูสุภสัสร ครูอาทิต ครูศิริพา

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      10A

แผนการเรียน ทัว่ไป 223
ครูท่ีปรึกษา ครูธารา  ทรงธิบาย ครูนราวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21101 ท21101 พ21101 ส ส21101 ค21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 663 663 พกั 223 223 223 223

ครูท่ีปรึกษา ครูเพชรดา ครูเพชรดา ครูประกอบ ครูเปรมใจ ครูธารา ครูอมรรัตน์

ส21101 อ21101 ว21243 ท21101 อ21201 ค21201 ศ21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 223 223 521 พกั 223 223 223 607

ครูธารา ครูจิรัศญา ครูกิตติยา ครูประกอบ ครูอญัชลี ครูนราวฒัน์ ครูศภุกานต์
อ21101 อ21201 ง21101เกษตร ค21101 กิจกรรม ว21243 ว21201ทกัษะ

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 223 223 แปลงเกษตร พกั 223 ลูกเสือ 532 651
ครูจิรัศญา ครูอญัชลี ครูวฒิุกร ครูอมรรัตน์ เนตรนารี ครูกิตติยา ครูศิริพา
ส21261 ค21101 ค21201 ส21102 ศ21101 ท21101 ท21201

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 223 223 223 พกั 223 223 223 223
ครูบรีุรักษ์ ครูอมรรัตน์ ครูนราวฒัน์ ครูพรทิพย์ ครูสุภสัสร ครูประกอบ ครูรณรงค์

อ21101 ว21101 พ21102 พ ส21101 ว21103 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 223 645 พกั ศนูยกี์ฬา 223 512 ชุมนุม
T.Jove ครูเพชรดา ครูดลยา ครูธารา ครูเฉลิม

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      10B

แผนการเรียน ทัว่ไป 223
ครูท่ีปรึกษา ครูธารา  ทรงธิบาย ครูนราวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21101 ท21101 พ21101 ส ส21101 ค21101

กลุม่ B แนะแนว 663 663 พกั 223 223 223 223

ครูท่ีปรึกษา ครูเพชรดา ครูเพชรดา ครูประกอบ ครูเปรมใจ ครูธารา ครูอมรรัตน์

ส21101 อ21101 ว21243 ท21101 อ21201 ค21201 ศ21101

กลุม่ B 223 223 521 พกั 223 223 223 607

ครูธารา ครูจิรัศญา ครูกิตติยา ครูประกอบ ครูอญัชลี ครูนราวฒัน์ ครูศภุกานต์
อ21101 อ21201 ง21101เกษตร ค21101 กิจกรรม ว21243 ว21201ทกัษะ

กลุม่ B 223 223 แปลงเกษตร พกั 223 ลูกเสือ 532 651
ครูจิรัศญา ครูอญัชลี ครูวฒิุกร ครูอมรรัตน์ เนตรนารี ครูกิตติยา ครูศิริพา
ส21261 ค21101 ค21201 ส21102 ศ21101 ท21101 ท21201

กลุม่ B 223 223 223 พกั 223 223 223 223
ครูบรีุรักษ์ ครูอมรรัตน์ ครูนราวฒัน์ ครูพรทิพย์ ครูสุภสัสร ครูประกอบ ครูรณรงค์

อ21101 ว21101 พ21102 พ ส21101 ว21103 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 223 645 พกั ศนูยกี์ฬา 223 512 ชุมนุม
T.Jove ครูเพชรดา ครูดลยา ครูธารา ครูเฉลิม

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

วนัทีม่าเรยีน

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      11A

แผนการเรียน ทัว่ไป 224
ครูท่ีปรึกษา ครูณัฐพงษ ์ หลอมนาค ครูอภิรมย ์ สิงนาค

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ท21101 อ21101 พ21102 พ ค21201 ศ21101 ส21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 224 224 พกั ศนูยกี์ฬา 224 224 224
ครูท่ีปรึกษา ครูทิพรัตน์ T.Jove ครูดลยา ครูอาทิต ครูสุภสัสร ครูธารา

ว21101 ส21101 พ21101 ส ค21101 ค21201 ส21261 ว21103

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 655 224 224 พกั 224 224 224 521

ครูสรศกัด์ิ ครูธารา ครูเปรมใจ ครูกิตติพงษ์ ครูอาทิต ครูบรีุรักษ์ ครูกิตติยา

ว21243 ว21243 ท21101 ค21101 กิจกรรม ท21201 แนะแนว

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 521 521 224 พกั 224 ลูกเสือ 224 224
ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูทิพรัตน์ ครูกิตติพงษ์ เนตรนารี ครูรณรงค์ ครููณัฐพงษ์
ส21102 อ21101 ง21101เกษตร อ21201 ว21101 ว21101 ศ21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 224 224 แปลงเกษตร พกั 224 653 653 6510
ครูเกศสิรินทร์ ครูจิรัศญา ครูวฒิุกร ครูอญัชลี ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ ครูเชาวลิต

ท21101 ส21101 อ21201 อ21101 ค21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 224 224 พกั 224 224 224 ชุมนุม
ครูทิพรัตน์ ครูธารา ครูอญัชลี ครูจิรัศญา ครูกิตติพงษ์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      11B

แผนการเรียน ทัว่ไป 224
ครูท่ีปรึกษา ครูณัฐพงษ ์ หลอมนาค ครูอภิรมย ์ สิงนาค

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ท21101 อ21101 พ21102 พ ค21201 ศ21101 ส21101

กลุม่ B 224 224 พกั ศนูยกี์ฬา 224 224 224
ครูท่ีปรึกษา ครูทิพรัตน์ T.Jove ครูดลยา ครูอาทิต ครูสุภสัสร ครูธารา

ว21101 ส21101 พ21101 ส ค21101 ค21201 ส21261 ว21103

กลุม่ B 655 224 224 พกั 224 224 224 521

ครูสรศกัด์ิ ครูธารา ครูเปรมใจ ครูกิตติพงษ์ ครูอาทิต ครูบรีุรักษ์ ครูกิตติยา

ว21243 ว21243 ท21101 ค21101 กิจกรรม ท21201 แนะแนว

กลุม่ B 521 521 224 พกั 224 ลูกเสือ 224 224
ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูทิพรัตน์ ครูกิตติพงษ์ เนตรนารี ครูรณรงค์ ครููณัฐพงษ์
ส21102 อ21101 ง21101เกษตร อ21201 ว21101 ว21101 ศ21101

กลุม่ B 224 224 แปลงเกษตร พกั 224 653 653 6510
ครูเกศสิรินทร์ ครูจิรัศญา ครูวฒิุกร ครูอญัชลี ครูสรศกัด์ิ ครูสรศกัด์ิ ครูเชาวลิต

ท21101 ส21101 อ21201 อ21101 ค21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 224 224 พกั 224 224 224 ชุมนุม
ครูทิพรัตน์ ครูธารา ครูอญัชลี ครูจิรัศญา ครูกิตติพงษ์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

วนัทีม่าเรยีน

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      12A

แผนการเรียน ทัว่ไป 225
ครูท่ีปรึกษา ครููประกอบ  บญุญพาพงศ์       ครูเพชรรัศมี  กณัหาไธสงค์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ส21101 อ21101 พ21101 ส ท21101 ท21201 ง21101เกษตร

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 225 225 พกั 225 225 225 แปลงเกษตร
ครูท่ีปรึกษา ครูพรทิพย์ ครูภูริพงษ์ ครูเปรมใจ ครูประกอบ ครูรณรงค์ ครูวฒิุกร
อ21101 ส21261 ง21269 ง21269 ศ21101 ว21101 ท21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 225 225 511 พกั 511 225 645 225

ครูภูริพงษ์ ครูบรีุรักษ์ ครูดรุณี ครูดรุณี ครูสุภสัสร ครูเพชรดา ครูประกอบ

ท21101 อ21101 ส21101 ว21103 กิจกรรม ค21201 ค21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 225 225 225 พกั 512 ลูกเสือ 225 225
ครูประกอบ T.Jove ครูพรทิพย์ ครูกิตติยา เนตรนารี ครูนราวฒัน์ ครูจิระวฒัน์
แนะแนว ศ21101 ส21101 ค21201 ว21243 ว21243 ค21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 225 6510 225 พกั 225 521 521 225
ครูประกอบ ครูเชาวลิต ครูพรทิพย์ ครูนราวฒัน์ ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูจิระวฒัน์

พ21102 พ ส21102 ค21101 ว21101 ว21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม ศนูยกี์ฬา 225 พกั 225 645 645 ชุมนุม
ครูดลยา ครูเกศสิรินทร์ ครูจิระวฒัน์ ครูเพชรดา ครูเพชรดา

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      12B

แผนการเรียน ทัว่ไป 225
ครูท่ีปรึกษา ครููประกอบ  บญุญพาพงศ์       ครูเพชรรัศมี  กณัหาไธสงค์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ส21101 อ21101 พ21101 ส ท21101 ท21201 ง21101เกษตร

กลุม่ B 225 225 พกั 225 225 225 แปลงเกษตร
ครูท่ีปรึกษา ครูพรทิพย์ ครูภูริพงษ์ ครูเปรมใจ ครูประกอบ ครูรณรงค์ ครูวฒิุกร
อ21101 ส21261 ง21269 ง21269 ศ21101 ว21101 ท21101

กลุม่ B 225 225 511 พกั 511 225 645 225

ครูภูริพงษ์ ครูบรีุรักษ์ ครูดรุณี ครูดรุณี ครูสุภสัสร ครูเพชรดา ครูประกอบ

ท21101 อ21101 ส21101 ว21103 กิจกรรม ค21201 ค21101

กลุม่ B 225 225 225 พกั 512 ลูกเสือ 225 225
ครูประกอบ T.Jove ครูพรทิพย์ ครูกิตติยา เนตรนารี ครูนราวฒัน์ ครูจิระวฒัน์
แนะแนว ศ21101 ส21101 ค21201 ว21243 ว21243 ค21101

กลุม่ B 225 6510 225 พกั 225 521 521 225
ครูประกอบ ครูเชาวลิต ครูพรทิพย์ ครูนราวฒัน์ ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูจิระวฒัน์

พ21102 พ ส21102 ค21101 ว21101 ว21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม ศนูยกี์ฬา 225 พกั 225 645 645 ชุมนุม
ครูดลยา ครูเกศสิรินทร์ ครูจิระวฒัน์ ครูเพชรดา ครูเพชรดา

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัทีม่าเรยีน

6-ส.ค. 21-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      13A

แผนการเรียน ทัว่ไป 332
ครูท่ีปรึกษา ครูอรริสา    ศรีค  าดี ครูนงเยาว ์ จิตหาญ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21101 อ21101 พ21102 พ ส21261 ค21201

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 651 651 พกั 332 ศนูยกี์ฬา 332 332
ครูท่ีปรึกษา ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั T.Jove ครูณัฐพงษ์ ครูบรีุรักษ์ ครูอาทิต
ส21101 ศ21101 ค21101 ค21201 ท21101 ส21102 อ21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 332 332 332 พกั 332 332 332 332
ครูธีระศกัด์ิ ครูสุภสัสร ครูอมรรัตน์ ครูอาทิต ครูทิพรัตน์ ครูเกศสิรินทร์ ครูภูริพงษ์
อ21101 ค21101 พ21101 ส ส21101 กิจกรรม ว21101 ศ21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 332 332 332 พกั 332 ลูกเสือ 651 6510
ครูภูริพงษ์ ครูอมรรัตน์ ครูเปรมใจ ครูธีระศกัด์ิ เนตรนารี ครููนนัทน์ภสั ครูเชาวลิต
ง21269 ง21269 ว21103 จ21203 ท21101 ง21101เกษตร จ21201

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 511 511 669 พกั 332 332 แปลงเกษตร 332
ครูดรุณี ครูดรุณี ครูกิตติยา ครูนริยา ครูทิพรัตน์ ครูวฒิุกร ครูชลธิดา

ค21101 ว21243 ว21243 ส21101 ท21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 332 521 พกั 521 332 332 ชุมนุม
ครูอมรรัตน์ ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูธีระศกัด์ิ ครูทิพรัตน์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      13B

แผนการเรียน ทัว่ไป 332
ครูท่ีปรึกษา ครูอรริสา    ศรีค  าดี ครูนงเยาว ์ จิตหาญ

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ว21101 อ21101 พ21102 พ ส21261 ค21201

กลุม่ B แนะแนว 651 651 พกั 332 ศนูยกี์ฬา 332 332
ครูท่ีปรึกษา ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั T.Jove ครูณัฐพงษ์ ครูบรีุรักษ์ ครูอาทิต
ส21101 ศ21101 ค21101 ค21201 ท21101 ส21102 อ21101

กลุม่ B 332 332 332 พกั 332 332 332 332
ครูธีระศกัด์ิ ครูสุภสัสร ครูอมรรัตน์ ครูอาทิต ครูทิพรัตน์ ครูเกศสิรินทร์ ครูภูริพงษ์
อ21101 ค21101 พ21101 ส ส21101 กิจกรรม ว21101 ศ21101

กลุม่ B 332 332 332 พกั 332 ลูกเสือ 651 6510
ครูภูริพงษ์ ครูอมรรัตน์ ครูเปรมใจ ครูธีระศกัด์ิ เนตรนารี ครููนนัทน์ภสั ครูเชาวลิต
ง21269 ง21269 ว21103 จ21203 ท21101 ง21101เกษตร จ21201

กลุม่ B 511 511 669 พกั 332 332 แปลงเกษตร 332
ครูดรุณี ครูดรุณี ครูกิตติยา ครูนริยา ครูทิพรัตน์ ครูวฒิุกร ครูชลธิดา

ค21101 ว21243 ว21243 ส21101 ท21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 332 521 พกั 521 332 332 ชุมนุม
ครูอมรรัตน์ ครูกิตติยา ครูกิตติยา ครูธีระศกัด์ิ ครูทิพรัตน์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

6-ส.ค. 21-ส.ค.

วนัทีม่าเรยีน

วนัท่ีมาเรียน

เดอืน สงิหาคม  2563

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      14A

แผนการเรียน ทัว่ไป 333
ครูท่ีปรึกษา ครูรณณรงค ์ หลา้คูณ ครูนาถสุดา  น าสุย

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21101 ว21103 ส21102 ค21201 พ21102 พ ส21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 333 531 พกั 333 333 ศนูยกี์ฬา 333
ครูท่ีปรึกษา ครูตติยา ครูกิตติยา ครูเกศสิรินทร์ ครูนราวฒัน์ ครูณัฐพงษ์ ครูธีระศกัด์ิ
ว21101 ว21101 จ21203 ว21243 ว21243 อ21101 ท21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 651 651 333 พกั 669 669 333 333
ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั ครูนริยา ครูกิตติยา ครูกิตติยา T.Jove ครูศภุนาท
ว21101 อ21101 ส21101 ค21101 กิจกรรม ศ21201 ท21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 333 333 333 พกั 333 ลูกเสือ 607 333
ครููนนัทน์ภสั ครูภูริพงษ์ ครูธีระศกัด์ิ ครูตติยา เนตรนารี ครูกมัปนาท ครูศภุนาท
ศ21101 อ21101 ค21101 จ21201 ศ21101 ส21101 ง21101เกษตร

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 333 333 333 พกั 333 6510 333 แปลงเกษตร
ครูสุภสัสร ครูภูริพงษ์ ครูตติยา ครูชลธิดา ครูเชาวลิต ครูธีระศกัด์ิ ครูวฒิุกร

ส21261 ค21201 พ21101 ส ท21101 ศ21201 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 333 333 พกั 333 333 607 ชุมนุม
ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์ ครูเปรมใจ ครูศภุนาท ครูกมัปนาท

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      14B

แผนการเรียน ทัว่ไป 333
ครูท่ีปรึกษา ครูรณณรงค ์ หลา้คูณ ครูนาถสุดา  น าสุย

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ค21101 ว21103 ส21102 ค21201 พ21102 พ ส21101

กลุม่ B แนะแนว 333 531 พกั 333 333 ศนูยกี์ฬา 333
ครูท่ีปรึกษา ครูตติยา ครูกิตติยา ครูเกศสิรินทร์ ครูนราวฒัน์ ครูณัฐพงษ์ ครูธีระศกัด์ิ
ว21101 ว21101 จ21203 ว21243 ว21243 อ21101 ท21101

กลุม่ B 651 651 333 พกั 669 669 333 333
ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั ครูนริยา ครูกิตติยา ครูกิตติยา T.Jove ครูศภุนาท
ว21101 อ21101 ส21101 ค21101 กิจกรรม ศ21201 ท21101

กลุม่ B 333 333 333 พกั 333 ลูกเสือ 607 333
ครููนนัทน์ภสั ครูภูริพงษ์ ครูธีระศกัด์ิ ครูตติยา เนตรนารี ครูกมัปนาท ครูศภุนาท
ศ21101 อ21101 ค21101 จ21201 ศ21101 ส21101 ง21101เกษตร

กลุม่ B 333 333 333 พกั 333 6510 333 แปลงเกษตร
ครูสุภสัสร ครูภูริพงษ์ ครูตติยา ครูชลธิดา ครูเชาวลิต ครูธีระศกัด์ิ ครูวฒิุกร

ส21261 ค21201 พ21101 ส ท21101 ศ21201 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 333 333 พกั 333 333 607 ชุมนุม
ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์ ครูเปรมใจ ครูศภุนาท ครูกมัปนาท

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

วนัท่ีมาเรียน

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      15A

แผนการเรียน ทัว่ไป 334
ครูท่ีปรึกษา ครูปิติพงษ ์ บวัส าลี ครูดลยา  จนัทะบูลย์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ศ21201 ค21101 ค21201 ศ21101 ส21101 ท21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. แนะแนว 607 334 พกั 334 334 334 334
ครูท่ีปรึกษา ครูกมัปนาท ครูตติยา ครูอาทิต ครูสุภสัสร ครูธีระศกัด์ิ ครูทิพรัตน์
จ21201 ส21101 ค21101 ว21243 ว21243 จ21203 ส21261

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 334 334 334 พกั 512 512 334 334
ครูชลธิดา ครูธีระศกัด์ิ ครูตติยา ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูนริยา ครูดวงเนตร
อ21101 ท21101 ค21201 พ21101 ส กิจกรรม ค21101 อ21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 334 334 334 พกั 334 ลูกเสือ 334 334
T.Jove ครูทิพรัตน์ ครูอาทิต ครูสิทธิเทพ เนตรนารี ครูตติยา ครูภูริพงษ์
ศ21201 ส21101 พ21102 พ ว21101 ว21101 ส21102 อ21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 607 334 ศนูยกี์ฬา พกั 663 663 334 334
ครูกมัปนาท ครูธีระศกัด์ิ ครูณัฐพงษ์ ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั ครูเกศสิรินทร์ ครูภูริพงษ์

ว21101 ง21101เกษตร ท21101 ว21103 ศ21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 651 แปลงเกษตร พกั 334 512 6510 ชุมนุม
ครููนนัทน์ภสั ครูวฒิุกร ครูทิพรัตน์ ครูกิตติยา ครูอรริสา

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      15B

แผนการเรียน ทัว่ไป 334
ครูท่ีปรึกษา ครูปิติพงษ ์ บวัส าลี ครูดลยา  จนัทะบูลย์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ศ21201 ค21101 ค21201 ศ21101 ส21101 ท21101

กลุม่ B แนะแนว 607 334 พกั 334 334 334 334
ครูท่ีปรึกษา ครูกมัปนาท ครูตติยา ครูอาทิต ครูสุภสัสร ครูธีระศกัด์ิ ครูทิพรัตน์
จ21201 ส21101 ค21101 ว21243 ว21243 จ21203 ส21261

กลุม่ B 334 334 334 พกั 512 512 334 334
ครูชลธิดา ครูธีระศกัด์ิ ครูตติยา ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูนริยา ครูดวงเนตร
อ21101 ท21101 ค21201 พ21101 ส กิจกรรม ค21101 อ21101

กลุม่ B 334 334 334 พกั 334 ลูกเสือ 334 334
T.Jove ครูทิพรัตน์ ครูอาทิต ครูสิทธิเทพ เนตรนารี ครูตติยา ครูภูริพงษ์
ศ21201 ส21101 พ21102 พ ว21101 ว21101 ส21102 อ21101

กลุม่ B 607 334 ศนูยกี์ฬา พกั 663 663 334 334
ครูกมัปนาท ครูธีระศกัด์ิ ครูณัฐพงษ์ ครููนนัทน์ภสั ครููนนัทน์ภสั ครูเกศสิรินทร์ ครูภูริพงษ์

ว21101 ง21101เกษตร ท21101 ว21103 ศ21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 651 แปลงเกษตร พกั 334 512 6510 ชุมนุม
ครููนนัทน์ภสั ครูวฒิุกร ครูทิพรัตน์ ครูกิตติยา ครูอรริสา

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

วนัท่ีมาเรียน

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      16A

แผนการเรียน ทัว่ไป 335
ครูท่ีปรึกษา ครูสุภสัสร  แซ่ล้ี ครูจกัรพงษ ์ ค  าจนัทร์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ง21101เกษตร ท21101 อ21101 ส21261 ค21201

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 638 แปลงเกษตร พกั 335 335 335 335
ครูท่ีปรึกษา ครูสุดาภา ครูวฒิุกร ครูรัชนี ครูภูริพงษ์ ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์
ค21201 ค21101 อ21101 พ21101 ส พ21202 พ21202 ส21101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 335 335 335 พกั 335 ศนูยกี์ฬา ศนูยกี์ฬา 335
ครูนราวฒัน์ ครูกิตติพงษ์ T.Jove ครูสิทธิเทพ ครูสนัติภาพ ครูสนัติภาพ ครูธีระศกัด์ิ
ว21243 ว21243 ศ21101 ท21101 กิจกรรม ส21102 ค21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 669 669 335 พกั 335 ลูกเสือ 335 335
ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูสุภสัสร ครูรัชนี เนตรนารี ครูเกศสิรินทร์ ครูกิตติพงษ์
ว21103 ญ21201 ส21101 ค21101 อ21101 ท21101 แนะแนว

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 512 335 335 พกั 335 335 335 335
ครูกิตติยา ครูณัฐยา ครูธีระศกัด์ิ ครูกิตติพงษ์ ครูภูริพงษ์ ครูรัชนี ครูจกัรพงษ์

ศ21101 ส21101 ว21101 ว21101 พ21102 พ กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 6510 335 พกั 655 655 ศนูยกี์ฬา ชุมนุม
ครูอรริสา ครูธีระศกัด์ิ ครูสุดาภา ครูสุดาภา ครูณัฐพงษ์

  

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      16B

แผนการเรียน ทัว่ไป 335
ครูท่ีปรึกษา ครูสุภสัสร  แซ่ล้ี ครูจกัรพงษ ์ ค  าจนัทร์

วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.
1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8

โฮมรูม ว21101 ง21101เกษตร ท21101 อ21101 ส21261 ค21201

กลุม่ B 638 แปลงเกษตร พกั 335 335 335 335
ครูท่ีปรึกษา ครูสุดาภา ครูวฒิุกร ครูรัชนี ครูภูริพงษ์ ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์
ค21201 ค21101 อ21101 พ21101 ส พ21202 พ21202 ส21101

กลุม่ B 335 335 335 พกั 335 ศนูยกี์ฬา ศนูยกี์ฬา 335
ครูนราวฒัน์ ครูกิตติพงษ์ T.Jove ครูสิทธิเทพ ครูสนัติภาพ ครูสนัติภาพ ครูธีระศกัด์ิ
ว21243 ว21243 ศ21101 ท21101 กิจกรรม ส21102 ค21101

กลุม่ B 669 669 335 พกั 335 ลูกเสือ 335 335
ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูสุภสัสร ครูรัชนี เนตรนารี ครูเกศสิรินทร์ ครูกิตติพงษ์
ว21103 ญ21201 ส21101 ค21101 อ21101 ท21101 แนะแนว

กลุม่ B 512 335 335 พกั 335 335 335 335
ครูกิตติยา ครูณัฐยา ครูธีระศกัด์ิ ครูกิตติพงษ์ ครูภูริพงษ์ ครูรัชนี ครูจกัรพงษ์

ศ21101 ส21101 ว21101 ว21101 พ21102 พ กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 6510 335 พกั 655 655 ศนูยกี์ฬา ชุมนุม
ครูอรริสา ครูธีระศกัด์ิ ครูสุดาภา ครูสุดาภา ครูณัฐพงษ์

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัท่ีมาเรียน

วนัทีม่าเรยีน

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      17A

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 336

ครูท่ีปรึกษา ครููขวญันิพา  บุญขนัธ์ ครูสิทธิเทพ  ทองมัน่
วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.

1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8
โฮมรูม พ21202 พ21202 ค21101 ส21101 ค21201 ท21101

กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. ศนูยกี์ฬา ศนูยกี์ฬา พกั 336 336 336 336
ครูท่ีปรึกษา ครูสนัติภาพ ครูสนัติภาพ ครูจิระวฒัน์ ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์ ครูรัชนี
แนะแนว ค21101 ว21101 ท21101 อ21101 ส21261 ส21102

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 336 336 638 พกั 336 336 336 336
ครูสิทธิเทพ ครูจิระวฒัน์ ครูสุดาภา ครูรัชนี ครูภูริพงษ์ ครูดวงเนตร ครูเกศสิรินทร์
ส21101 ค21101 ซ่อมเสริม ศ21101 กิจกรรม ว21101 ว21101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 336 336 336 พกั 336 ลูกเสือ 638 638
ครูดวงเนตร ครูจิระวฒัน์ ครูขวญันิพา ครูสุภสัสร เนตรนารี ครูสุดาภา ครูสุดาภา
พ21101 ส ค21201 อ21101 ศ21101 ส21101 พ21102 พ อ21101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 336 336 336 พกั 6510 336 ศนูยกี์ฬา 336
ครูสิทธิเทพ ครูนราวฒัน์ ครูภูริพงษ์ ครูอรริสา ครูดวงเนตร ครูณัฐพงษ์ T.Jove

ว21103 ว21243 ว21243 ง21101เกษตร ท21101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. คุณธรรม 512 669 พกั 669 แปลงเกษตร 336 ชุมนุม
ครูกิตติยา ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูวฒิุกร ครูรัชนี

  

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง      17B

แผนการเรียน ทัว่ไป หอ้งเรียน 336

ครูท่ีปรึกษา ครููขวญันิพา  บุญขนัธ์ ครูสิทธิเทพ  ทองมัน่
วนัที่ 12  ส.ค.  วนัหยดุราชการ 08.20 - 09.15 น.09.15 - 10.10 น.10.10 - 11.05 น.11.05 - 12.00 น. 12.00 - 12.55 น 12.55 - 13.50 น.13.50 - 14.45 น.14.45 - 15.40 น.

1 2 3 4  พกั 55 นาที 5 6 7 8
โฮมรูม พ21202 พ21202 ค21101 ส21101 ค21201 ท21101

กลุม่ B ศนูยกี์ฬา ศนูยกี์ฬา พกั 336 336 336 336
ครูท่ีปรึกษา ครูสนัติภาพ ครูสนัติภาพ ครูจิระวฒัน์ ครูดวงเนตร ครูนราวฒัน์ ครูรัชนี
แนะแนว ค21101 ว21101 ท21101 อ21101 ส21261 ส21102

กลุม่ B 336 336 638 พกั 336 336 336 336
ครูสิทธิเทพ ครูจิระวฒัน์ ครูสุดาภา ครูรัชนี ครูภูริพงษ์ ครูดวงเนตร ครูเกศสิรินทร์
ส21101 ค21101 ซ่อมเสริม ศ21101 กิจกรรม ว21101 ว21101

กลุม่ B 336 336 336 พกั 336 ลูกเสือ 638 638
ครูดวงเนตร ครูจิระวฒัน์ ครูขวญันิพา ครูสุภสัสร เนตรนารี ครูสุดาภา ครูสุดาภา
พ21101 ส ค21201 อ21101 ศ21101 ส21101 พ21102 พ อ21101

กลุม่ B 336 336 336 พกั 6510 336 ศนูยกี์ฬา 336
ครูสิทธิเทพ ครูนราวฒัน์ ครูภูริพงษ์ ครูอรริสา ครูดวงเนตร ครูณัฐพงษ์ T.Jove

ว21103 ว21243 ว21243 ง21101เกษตร ท21101 กิจกรรม

กลุม่ B คุณธรรม 512 669 พกั 669 แปลงเกษตร 336 ชุมนุม
ครูกิตติยา ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูวฒิุกร ครูรัชนี

นักเรยีน กลุม่ A  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

นักเรยีน กลุม่ B  มาเรยีนตามวนัที ่ ตามล าดบัคอื  4 , 6 , 10 , 13 , 17 , 19 , 21 , 25 , 27 , 31  ส.ค.  สว่นวนัอืน่ๆใหเ้รยีนOnlineหรอืท างานทีค่รไูดม้อบหมาย

วนัทีม่าเรยีน

25-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

วนัท่ีมาเรียน

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค.


