
ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      1A

แผนการเรียน วิทย ์  คณิต gift ห้องเรียน 671

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูอ านาจ  อิศรางกูร ณ อยธุยา              ครูธารารัตน์  สร้างนา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33201 ว33201 ว33151 ส33101 ท33101 ว33251
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 671 671 669 พกั 671 671 668

ครูท่ีปรึกษา ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูเพชรรัศมี ครูสินีนาฎ ครูยศวนัต์ ครูกฤตนนัท์
ว33141 อ33101 ค33201 ค33101 อ33201 ว33221 ว33221

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 671 671 671 671 พกั 671 671 671
ครูสกาวเดือน ครูสุมชัญา ครูธารารัตน์ ครูธีรศกัด์ิ ครูรุนี ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ

อ33101 ท33101 ศ33101 ส33101 ค33201 ว33221 พ33201 ว33201
กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 671 671 671 671 พกั 671 671 หอประชุม 671

ครูสุมชัญา ครูยศวนัต์ ครูปิติพงษ์ ครูสินีนาฎ ครูธารารัตน์ ครูอาทิจจ ครูอภิชาติ ครูวิษณุกรณ์
พ33101 ส ค33101 อ33201 แนะแนว ค33201 ว33201 ว33251

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 671 671 671 626 พกั 671 671 668
ครูภาคภูมิ ครูธีรศกัด์ิ T.Sheryl ครูกฤษณี ครูธารารัตน์ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์
ว33141 ว33141 ค33203 ค33201 สอนเสริม กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 643 643 671 671 พกั 671 คุณธรรม ชุมนุม
ครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน ครูยภุาพร ครูธารารัตน์ ครูธารารัตน์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      1B

แผนการเรียน วิทย ์  คณิต gift ห้องเรียน 671

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูอ านาจ  อิศรางกูร ณ อยธุยา              ครูธารารัตน์  สร้างนา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33201 ว33201 ว33151 ส33101 ท33101 ว33251
กลุ่ม B 671 671 669 พกั 671 671 668

ครูท่ีปรึกษา ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูเพชรรัศมี ครูสินีนาฎ ครูยศวนัต์ ครูกฤตนนัท์
ว33141 อ33101 ค33201 ค33101 อ33201 ว33221 ว33221

กลุ่ม B 671 671 671 671 พกั 671 671 671
ครูสกาวเดือน ครูสุมชัญา ครูธารารัตน์ ครูธีรศกัด์ิ ครูรุนี ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ

อ33101 ท33101 ศ33101 ส33101 ค33201 ว33221 พ33201 ว33201
กลุ่ม B 671 671 671 671 พกั 671 671 หอประชุม 671

ครูสุมชัญา ครูยศวนัต์ ครูปิติพงษ์ ครูสินีนาฎ ครูธารารัตน์ ครูอาทิจจ ครูอภิชาติ ครูวิษณุกรณ์
พ33101 ส ค33101 อ33201 แนะแนว ค33201 ว33201 ว33251

กลุ่ม B 671 671 671 626 พกั 671 671 668
ครูภาคภูมิ ครูธีรศกัด์ิ T.Sheryl ครูกฤษณี ครูธารารัตน์ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์
ว33141 ว33141 ค33203 ค33201 สอนเสริม กิจกรรม

กลุ่ม B 643 643 671 671 พกั 671 คุณธรรม ชุมนุม
ครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน ครูยภุาพร ครูธารารัตน์ ครูธารารัตน์

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      2A

แผนการเรียน วิทย-์คณิต gift หอ้งเรียน 672

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม อ33101 ว33141 อ33201 ท33101 ค33101 ส33101
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 672 672 672 พกั 672 672 672

ครูท่ีปรึกษา ครูสุมชัญา ครูสกาวเดือน T.Sheryl ครูยศวนัต์ ครูธีรศกัด์ิ ครูกานตช์นก
ค33201 พ33201พ ว33201 ว33201 ว33251 ว33251 อ33201

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 672 หอประชุม 672 672 พกั 668 668 672
ครูวรรณกูล ครูอภิชาติ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์ ครูรุนี
ส33101 ว33221 ว33221 ค33201 ว33151 ว33141 ว33141

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 672 672 672 672 พกั 669 643 643
ครูกานตช์นก ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ ครูวรรณกูล ครูเพชรรัศมีครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน

ค33101 ว33201 ว33201 ท33101 ค33201 ว33221 พ33101 ส
กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 672 672 672 672 พกั 672 672 672

ครูธีรศกัด์ิ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูยศวนัต์ ครูวรรณกูล ครูอาทิจจ ครูภาคภูมิ
แนะแนว ค33203 ศ33101 ค33201 อ33101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 626 672 6610 672 พกั 672 คุณธรรม ชุมนุม
ครูกฤษณี ครูยภุาพร ครูปิติพงษ์ ครูวรรณกูล ครูสุมชัญา

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      2B

แผนการเรียน วิทย-์คณิต gift หอ้งเรียน 672

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม อ33101 ว33141 อ33201 ท33101 ค33101 ส33101
กลุ่ม B 672 672 672 พกั 672 672 672

ครูท่ีปรึกษา ครูสุมชัญา ครูสกาวเดือน T.Sheryl ครูยศวนัต์ ครูธีรศกัด์ิ ครูกานตช์นก
ค33201 พ33201พ ว33201 ว33201 ว33251 ว33251 อ33201

กลุ่ม B 672 หอประชุม 672 672 พกั 668 668 672
ครูวรรณกูล ครูอภิชาติ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์ ครูรุนี
ส33101 ว33221 ว33221 ค33201 ว33151 ว33141 ว33141

กลุ่ม B 672 672 672 672 พกั 669 643 643
ครูกานตช์นก ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ ครูวรรณกูล ครูเพชรรัศมีครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน

ค33101 ว33201 ว33201 ท33101 ค33201 ว33221 พ33101 ส
กลุ่ม B 672 672 672 672 พกั 672 672 672

ครูธีรศกัด์ิ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูยศวนัต์ ครูวรรณกูล ครูอาทิจจ ครูภาคภูมิ
แนะแนว ค33203 ศ33101 ค33201 อ33101 กิจกรรม

กลุ่ม B 626 672 6610 672 พกั 672 คุณธรรม ชุมนุม
ครูกฤษณี ครูยภุาพร ครูปิติพงษ์ ครูวรรณกูล ครูสุมชัญา

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

ครูถนอมจิตต ์  ร่ืนเริง                ครูดรุณี    แสงข า

มาเรียนวนัที่

ครูถนอมจิตต ์  ร่ืนเริง                ครูดรุณี    แสงข า

มาเรียนวนัที่

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      3A

แผนการเรียน วิทย-์คณิต gift หอ้งเรียน 673

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูยพุา   เฟ่ืองบางหลวง ครูพรทิพย ์ ทองนอ้ย

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม พ33101 ส อ33201 ว33141 ว33201 อ33201 ค33101
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 673 673 673 พกั 673 673 673

ครูท่ีปรึกษา ครูภาคภูมิ T.Sheryl ครูสกาวเดือน ครูวิษณุกรณ์ ครูรุนี ครูธีรศกัด์ิ
ค33101 ค33201 แนะแนว ส33101 ว33201 อ33101 ว33141

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 673 673 626 673 พกั 673 673 643
ครูธีรศกัด์ิ ครูวรรณกูล ครูกฤษณี ครูกานตช์นก ครูวิษณุกรณ์ ครูสุมชัญา ครูสกาวเดือน

ศ33101 ส33101 ค33201 ค33203 พ33201 ว33251 ว33251
กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 6610 673 673 673 พกั หอประชุม 668 668

ครูปิติพงษ์ ครูกานตช์นก ครูวรรณกูล ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์
อ33101 ว33221 ว33221 ว33151 ว33141 ค33201 ท33101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 673 673 673 669 พกั 643 673 673
ครูสุมชัญา ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ ครูเพชรรัศมี ครูสกาวเดือน ครูวรรณกูล ครูยศวนัต์
ว33201 ว33201 ค33201 ท33101 ว33221 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 673 673 673 673 พกั 673 คุณธรรม ชุมนุม
ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูวรรณกูล ครูยศวนัต์ ครูอาทิจจ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      3B

แผนการเรียน วิทย-์คณิต gift หอ้งเรียน 673

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูยพุา   เฟ่ืองบางหลวง ครูพรทิพย ์ ทองนอ้ย

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม พ33101 ส อ33201 ว33141 ว33201 อ33201 ค33101
กลุ่ม B 673 673 673 พกั 673 673 673

ครูท่ีปรึกษา ครูภาคภูมิ T.Sheryl ครูสกาวเดือน ครูวิษณุกรณ์ ครูรุนี ครูธีรศกัด์ิ
ค33101 ค33201 แนะแนว ส33101 ว33201 อ33101 ว33141

กลุ่ม B 673 673 626 673 พกั 673 673 643
ครูธีรศกัด์ิ ครูวรรณกูล ครูกฤษณี ครูกานตช์นก ครูวิษณุกรณ์ ครูสุมชัญา ครูสกาวเดือน

ศ33101 ส33101 ค33201 ค33203 พ33201 ว33251 ว33251
กลุ่ม B 6610 673 673 673 พกั หอประชุม 668 668

ครูปิติพงษ์ ครูกานตช์นก ครูวรรณกูล ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์
อ33101 ว33221 ว33221 ว33151 ว33141 ค33201 ท33101

กลุ่ม B 673 673 673 669 พกั 643 673 673
ครูสุมชัญา ครูอาทิจจ ครูอาทิจจ ครูเพชรรัศมี ครูสกาวเดือน ครูวรรณกูล ครูยศวนัต์
ว33201 ว33201 ค33201 ท33101 ว33221 กิจกรรม

กลุ่ม B 673 673 673 673 พกั 673 คุณธรรม ชุมนุม
ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูวรรณกูล ครูยศวนัต์ ครูอาทิจจ

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่

เดอืน สงิหาคม  2563



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      4A

แผนการเรียน วิทย-์คณิต EIS ห้องเรียน 313

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33221 ว33221 ว33201 ว33141 อ33201 ค33201
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 313 313 313 พกั 313 313 313

ครูท่ีปรึกษา ครูวชัรินทร์ ครูวชัรินทร์ ครูวิษณุกรณ์ ครูสกาวเดือน T.Sheryl ครูธารารัตน์
ส33101 ค33201 สอนเสริม ว33221 ค33101 ว33201 ว33251

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 313 313 313 313 พกั 313 313 668
ครูกานตช์นก ครูธารารัตน์ ครูญาณี ครูวชัรินทร์ ครูธีรศกัด์ิ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์
ท33101 ว33201 ว33201 ค33101 อ33201 ค33201 แนะแนว

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 313 313 313 313 พกั 313 313 626
ครูรัชวรรณ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูธีรศกัด์ิ ครูรุนี ครูธารารัตน์ ครูกฤษณี
ศ33101 ค33201 ว33141 ว33141 ส33101 ท33101 อ33101

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 6610 313 643 643 พกั 313 313 313
ครูปิติพงษ์ ครูธารารัตน์ ครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน ครูกานตช์นก ครูรัชวรรณ ครูบุศรา
ว33151 ว33251 พ33201 อ33101 พ33101 ส กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 668 668 หอประชุม 313 พกั 313 คุณธรรม ชุมนุม
ครูเพชรรัศมี ครูกฤตนนัท์ ครูอภิชาติ ครูบุศรา ครูภาคภูมิ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      4B

แผนการเรียน วิทย-์คณิต EIS ห้องเรียน 313

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33221 ว33221 ว33201 ว33141 อ33201 ค33201
กลุ่ม B 313 313 313 พกั 313 313 313

ครูท่ีปรึกษา ครูวชัรินทร์ ครูวชัรินทร์ ครูวิษณุกรณ์ ครูสกาวเดือน T.Sheryl ครูธารารัตน์
ส33101 ค33201 สอนเสริม ว33221 ค33101 ว33201 ว33251

กลุ่ม B 313 313 313 313 พกั 313 313 668
ครูกานตช์นก ครูธารารัตน์ ครูญาณี ครูวชัรินทร์ ครูธีรศกัด์ิ ครูวิษณุกรณ์ ครูกฤตนนัท์
ท33101 ว33201 ว33201 ค33101 อ33201 ค33201 แนะแนว

กลุ่ม B 313 313 313 313 พกั 313 313 626
ครูรัชวรรณ ครูวิษณุกรณ์ ครูวิษณุกรณ์ ครูธีรศกัด์ิ ครูรุนี ครูธารารัตน์ ครูกฤษณี
ศ33101 ค33201 ว33141 ว33141 ส33101 ท33101 อ33101

กลุ่ม B 6610 313 643 643 พกั 313 313 313
ครูปิติพงษ์ ครูธารารัตน์ ครูสกาวเดือนครูสกาวเดือน ครูกานตช์นก ครูรัชวรรณ ครูบุศรา
ว33151 ว33251 พ33201 อ33101 พ33101 ส กิจกรรม

กลุ่ม B 668 668 หอประชุม 313 พกั 313 คุณธรรม ชุมนุม
ครูเพชรรัศมี ครูกฤตนนัท์ ครูอภิชาติ ครูบุศรา ครูภาคภูมิ

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

17-ส.ค. 31-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

ครูปรียานุช   นอ้ยอร่าม       ครูญาณี   ข  าเชษฐา

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่

ครูปรียานุช   นอ้ยอร่าม       ครูญาณี   ข  าเชษฐา



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      5A
แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ส33101 อ33201 ว33201 ว33221 ค33201 ศ33101
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. คุณธรรม 206 663 พกั 655 316 6610

ครูท่ีปรึกษา ครูกานตช์นก ครูรุนี ครูจกัรพงษ์ ครูกิตติ ครูธารารัตน์ ครูปิติพงษ์
พ33101 ส ค33101 ว33221 ว33221 ค33201 ท33101 อ33101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 411 314 655 655 พกั 316 331 211
ครูภาคภูมิ ครูสิรัญญา ครูกิตติ ครูกิตติ ครูธารารัตน์ ครูยศวนัต์ ครูบุศรา
ว33201 ว33201 ว33151 ท33101 ส33101 อ33201 ว33141

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 665 665 668 331 พกั คุณธรรม 221 645
ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูณฐัพงษ์ ครูยศวนัต์ ครูกานตช์นก T.Sheryl ครูกนกวรรณ

ค33201 ว33201 ว33251 ว33251 แนะแนว ว33141 ว33141
กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 316 675 668 668 พกั 626 638 638

ครูธารารัตน์ ครูจกัรพงษ์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤษณี ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ

ค33101 อ33101 ค33201 ซ่อมเสริม พ33201 พ กิจกรรม
กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 314 211 316 ศูนยกี์ฬา พกั หอประชุม คุณธรรม ชุมนุม

ครูสิรัญญา ครูบุศรา ครูธารารัตน์ ครูสนัติภาพ ครูอภิชาติ

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      5B
แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ส33101 อ33201 ว33201 ว33221 ค33201 ศ33101
กลุ่ม B คุณธรรม 206 663 พกั 655 316 6610

ครูท่ีปรึกษา ครูกานตช์นก ครูรุนี ครูจกัรพงษ์ ครูกิตติ ครูธารารัตน์ ครูปิติพงษ์
พ33101 ส ค33101 ว33221 ว33221 ค33201 ท33101 อ33101

กลุ่ม B 411 314 655 655 พกั 316 331 211
ครูภาคภูมิ ครูสิรัญญา ครูกิตติ ครูกิตติ ครูธารารัตน์ ครูยศวนัต์ ครูบุศรา
ว33201 ว33201 ว33151 ท33101 ส33101 อ33201 ว33141

กลุ่ม B 665 665 668 331 พกั คุณธรรม 221 645
ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูณฐัพงษ์ ครูยศวนัต์ ครูกานตช์นก T.Sheryl ครูกนกวรรณ

ค33201 ว33201 ว33251 ว33251 แนะแนว ว33141 ว33141
กลุ่ม B 316 675 668 668 พกั 626 638 638

ครูธารารัตน์ ครูจกัรพงษ์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤตนนัท์ ครูกฤษณี ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ

ค33101 อ33101 ค33201 ซ่อมเสริม พ33201 พ กิจกรรม
กลุ่ม B 314 211 316 ศูนยกี์ฬา พกั หอประชุม คุณธรรม ชุมนุม

ครูสิรัญญา ครูบุศรา ครูธารารัตน์ ครูสนัติภาพ ครูอภิชาติ
นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

17-ส.ค. 31-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

ครูเบญจมาส   อุทกศิริ      ครูสนัติภาพ    รินทอง

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่

4-ส.ค. 19-ส.ค.

ครูเบญจมาส   อุทกศิริ      ครูสนัติภาพ    รินทอง



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      6A

แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33221 ศ33101 ค33101 ค33201 ส33101 อ33101
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 655 6610 314 พกั 312 คุณธรรม 211

ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติ ครูปิติพงษ์ ครูสิรัญญา ครูยภุาพร ครูกานตช์นก ครูบุศรา
สอนเสริม ว33201 ว33201 ว33141 ท33101 ว33221 ว33251

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 323 665 665 645 พกั 331 655 669
ครูรุนี ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูกนกวรรณ ครูยศวนัต์ ครูกิตติ ครูเพชรรัศมี
อ33101 อ33201 พ33101 ส แนะแนว ท33101 ว33251 ค33201

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 211 203 411 626 พกั 331 669 312
ครูบุศรา T.Sheryl ครูภาคภูมิ ครูกฤษณี ครูยศวนัต์ ครูเพชรรัศมี ครูยภุาพร
ว33141 ว33141 ว33151 ค33201 พ33201 พ อ33201 ว33221

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 645 645 521 312 พกั หอประชุม 221 653
ครูกนกวรรณครูกนกวรรณ ครูณฐัพงษ์ ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูรุนี ครูกิตติ

ค33201 ค33101 ว33201 ว33201 ส33101 กิจกรรม
กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 312 314 665 665 พกั คุณธรรม คุณธรรม ชุมนุม

ครูยภุาพร ครูสิรัญญา ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูกานตช์นก

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      6B

แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ว33221 ศ33101 ค33101 ค33201 ส33101 อ33101
กลุ่ม B 655 6610 314 พกั 312 คุณธรรม 211

ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติ ครูปิติพงษ์ ครูสิรัญญา ครูยภุาพร ครูกานตช์นก ครูบุศรา
สอนเสริม ว33201 ว33201 ว33141 ท33101 ว33221 ว33251

กลุ่ม B 323 665 665 645 พกั 331 655 669
ครูรุนี ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูกนกวรรณ ครูยศวนัต์ ครูกิตติ ครูเพชรรัศมี
อ33101 อ33201 พ33101 ส แนะแนว ท33101 ว33251 ค33201

กลุ่ม B 211 203 411 626 พกั 331 669 312
ครูบุศรา T.Sheryl ครูภาคภูมิ ครูกฤษณี ครูยศวนัต์ ครูเพชรรัศมี ครูยภุาพร
ว33141 ว33141 ว33151 ค33201 พ33201 พ อ33201 ว33221

กลุ่ม B 645 645 521 312 พกั หอประชุม 221 653
ครูกนกวรรณครูกนกวรรณ ครูณฐัพงษ์ ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูรุนี ครูกิตติ

ค33201 ค33101 ว33201 ว33201 ส33101 กิจกรรม
กลุ่ม B 312 314 665 665 พกั คุณธรรม คุณธรรม ชุมนุม

ครูยภุาพร ครูสิรัญญา ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูกานตช์นก

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่

ครูรุนี     คงสมศรี         ครูสรศกัด์ิ  พิรุณ

ครูรุนี     คงสมศรี         ครูสรศกัด์ิ  พิรุณ

เดอืน สงิหาคม  2563



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      7A
แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูกรรัฐ  พงศพ์ฒัน์ ครูอธิวฒัน์  รุ่งตุม้

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค33201 ส33221 ท33101 พ33101 ส ค33101 ว33151
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 312 203 331 พกั 411 314 669

ครูท่ีปรึกษา ครูยภุาพร ครูนงเยาว์ ครูยศวนัต์ ครูภาคภูมิ ครูสิรัญญา ครูณฐัพงษ์
อ33101 ส33101 ว33251 ค33201 พ33201 พ ว33201 ว33201

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 325 คุณธรรม 668 312 พกั หอประชุม 663 663
ครูสุมชัญา ครูกานตช์นก ครูเพชรรัศมี ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์
อ33201 อ33201 ค33201 ว33141 ว33221 ศ33101 อ33101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 206 206 312 645 พกั 655 6610 326
T.Sheryl ครูรุนี ครูยภุาพร ครูกนกวรรณ ครูกิตติ ครูปิติพงษ์ ครูสุมชัญา
ส33101 แนะแนว ว33201 ว33201 ค33201 ค33101 ว33251

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. คุณธรรม 626 663 663 พกั 323 312 669
ครูกานตช์นก ครูกฤษณี ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูยภุาพร ครูสิรัญญา ครูเพชรรัศมี
ว33141 ว33141 ว33221 ว33221 ท33101 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 645 645 655 655 พกั 331 คุณธรรม ชุมนุม
ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ ครูกิตติ ครูกิตติ ครูยศวนัต์

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      7B
แผนการเรียน วิทย ์ คณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูกรรัฐ  พงศพ์ฒัน์ ครูอธิวฒัน์  รุ่งตุม้

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค33201 ส33221 ท33101 พ33101 ส ค33101 ว33151
กลุ่ม B 312 203 331 พกั 411 314 669

ครูท่ีปรึกษา ครูยภุาพร ครูนงเยาว์ ครูยศวนัต์ ครูภาคภูมิ ครูสิรัญญา ครูณฐัพงษ์
อ33101 ส33101 ว33251 ค33201 พ33201 พ ว33201 ว33201

กลุ่ม B 325 คุณธรรม 668 312 พกั หอประชุม 663 663
ครูสุมชัญา ครูกานตช์นก ครูเพชรรัศมี ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์
อ33201 อ33201 ค33201 ว33141 ว33221 ศ33101 อ33101

กลุ่ม B 206 206 312 645 พกั 655 6610 326
T.Sheryl ครูรุนี ครูยภุาพร ครูกนกวรรณ ครูกิตติ ครูปิติพงษ์ ครูสุมชัญา
ส33101 แนะแนว ว33201 ว33201 ค33201 ค33101 ว33251

กลุ่ม B คุณธรรม 626 663 663 พกั 323 312 669
ครูกานตช์นก ครูกฤษณี ครูจกัรพงษ์ ครูจกัรพงษ์ ครูยภุาพร ครูสิรัญญา ครูเพชรรัศมี
ว33141 ว33141 ว33221 ว33221 ท33101 กิจกรรม

กลุ่ม B 645 645 655 655 พกั 331 คุณธรรม ชุมนุม
ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ ครูกิตติ ครูกิตติ ครูยศวนัต์

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

มาเรียนวนัที่

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      8A
แผนการเรียน ศิลปคณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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 5 พกั 55 นาที 6 7 8

โฮมรูม ส33221 ค33201 ว33224 ว33251 ว33251 ค33201
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 203 312 665 พกั 668 668 314

ครูท่ีปรึกษา ครูนงเยาว์ ครูยภุาพร ครูวชัรินทร์ ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูสิรัญญา
อ33201 ค33201 พ33201 พ อ33101 ว33224 แนะแนว ซ่อมเสริม

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 206 312 หอประชุม 326 พกั 663 626 6310
T.Sheryl ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูสุมชัญา ครูวชัรินทร์ ครูกฤษณี ครูกิริตา
ซ่อมเสริม อ33101 ท33101 อ33201 พ33101 ส ง33251 ว33151

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 406 326 331 206 พกั 411 511 521
ครูดรุณี ครูสุมชัญา ครูรัชวรรณ ครูรุนี ครูภาคภูมิ ครูวนัเฉลิมชยั ครูณฐัพงษ์
ท33101 ส33101 ค33201 อ33203วิเคราะห์ ค33201 ง33251 ซ่อมเสริม

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 331 คุณธรรม 312 211 พกั 314 511 323
ครูรัชวรรณ ครูกานตช์นก ครูยภุาพร ครูบุศรา ครูสิรัญญา ครูวนัเฉลิมชยั ครููนนัทนา
อ33203วิเคราะห์ ซ่อมเสริม ส33101 ศ33101 ค33201 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 211 435 คุณธรรม 6610 พกั 312 คุณธรรม ชุมนุม
ครูบุศรา ครูกิติภทัร ครูกานตช์นก ครูปิติพงษ์ ครูยภุาพร

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      8B
แผนการเรียน ศิลปคณิต เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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 5 พกั 55 นาที 6 7 8

โฮมรูม ส33221 ค33201 ว33224 ว33251 ว33251 ค33201
กลุ่ม B 203 312 665 พกั 668 668 314

ครูท่ีปรึกษา ครูนงเยาว์ ครูยภุาพร ครูวชัรินทร์ ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูสิรัญญา
อ33201 ค33201 พ33201 พ อ33101 ว33224 แนะแนว ซ่อมเสริม

กลุ่ม B 206 312 หอประชุม 326 พกั 663 626 6310
T.Sheryl ครูยภุาพร ครูอภิชาติ ครูสุมชัญา ครูวชัรินทร์ ครูกฤษณี ครูกิริตา
ซ่อมเสริม อ33101 ท33101 อ33201 พ33101 ส ง33251 ว33151

กลุ่ม B 406 326 331 206 พกั 411 511 521
ครูดรุณี ครูสุมชัญา ครูรัชวรรณ ครูรุนี ครูภาคภูมิ ครูวนัเฉลิมชยั ครูณฐัพงษ์
ท33101 ส33101 ค33201 อ33203วิเคราะห์ ค33201 ง33251 ซ่อมเสริม

กลุ่ม B 331 คุณธรรม 312 211 พกั 314 511 323
ครูรัชวรรณ ครูกานตช์นก ครูยภุาพร ครูบุศรา ครูสิรัญญา ครูวนัเฉลิมชยั ครููนนัทนา
อ33203วิเคราะห์ ซ่อมเสริม ส33101 ศ33101 ค33201 กิจกรรม

กลุ่ม B 211 435 คุณธรรม 6610 พกั 312 คุณธรรม ชุมนุม
ครูบุศรา ครูกิติภทัร ครูกานตช์นก ครูปิติพงษ์ ครูยภุาพร

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

6-ส.ค. 21-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่

มาเรียนวนัที่

4-ส.ค. 19-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

ครูกิริตา     สอนจิตร        ครูกิตติภทัธ    ข  าทบั

ครูกิริตา     สอนจิตร        ครูกิตติภทัธ    ข  าทบั

17-ส.ค. 31-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      9A
แผนการเรียน ห้องเรียน เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค33101 ส33101 อ33101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 ท33101 แนะแนว
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 316 คุณธรรม 221 พกั 226,221 331 626

ครูท่ีปรึกษา ครูธารารัตน์ ครูกานตช์นก ครูสุมชัญา ครูนริยา,ณฐัยา ครูรัชวรรณ ครูกฤษณี
ท33101 อ33201 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ว33151 ส33221 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ค33101

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 331 206 226,221 512 พกั 203 226,221 314
ครูรัชวรรณ ครูรุนี ครูชลธิดา,ณฐัยาครูณฐัพงษ์ ครูนงเยาว์ครูชลธิดา,ณฐัยาครูธารารัตน์
จีน,โอเนตอ33203วิเคราะห์พ33201 พ ว33224 อ33201 อ33101 จีน,โอเนต

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. 326,ห้องสมุด 211 หอประชุม 655 พกั 206 326 221,653
ครูชลธิดา,จุฑาทิพย์ ครูบุศรา ครูอภิชาติ ครูวชัรินทร์ T.Sheryl ครูสุมชัญาครูชลธิดา,พรพรรณ

ว33251 ว33251 ง33251 ง33251 อ33203วิเคราะห์ ว33224 ศ33101
กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 668 668 324 324 พกั 211 663 6610

ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูวนัเฉลิมชยั ครูวนัเฉลิมชยั ครูบุศรา ครูวชัรินทร์ ครูปิติพงษ์
จีน,ญ่ีปุ่ น 1 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 พ33101 ส ส33101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 226,221 226,221 411 คุณธรรม พกั 226,221 คุณธรรม ชุมนุม
ครูชลธิดา,ณฐัยาครูชลธิดา,ณฐัยาครูภาคภูมิ ครูกานตช์นก ครูนริยา,ณฐัยา

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง      9B
แผนการเรียน ห้องเรียน เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม ค33101 ส33101 อ33101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 ท33101 แนะแนว
กลุ่ม B 316 คุณธรรม 221 พกั 226,221 331 626

ครูท่ีปรึกษา ครูธารารัตน์ ครูกานตช์นก ครูสุมชัญา ครูนริยา,ณฐัยา ครูรัชวรรณ ครูกฤษณี
ท33101 อ33201 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ว33151 ส33221 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 ค33101

กลุ่ม B 331 206 226,221 512 พกั 203 226,221 314
ครูรัชวรรณ ครูรุนี ครูชลธิดา,ณฐัยาครูณฐัพงษ์ ครูนงเยาว์ครูชลธิดา,ณฐัยาครูธารารัตน์
จีน,โอเนตอ33203วิเคราะห์พ33201 พ ว33224 อ33201 อ33101 จีน,โอเนต

กลุ่ม B 326,ห้องสมุด 211 หอประชุม 655 พกั 206 326 221,653
ครูชลธิดา,จุฑาทิพย์ ครูบุศรา ครูอภิชาติ ครูวชัรินทร์ T.Sheryl ครูสุมชัญาครูชลธิดา,พรพรรณ

ว33251 ว33251 ง33251 ง33251 อ33203วิเคราะห์ ว33224 ศ33101
กลุ่ม B 668 668 324 324 พกั 211 663 6610

ครูเพชรรัศมี ครูเพชรรัศมี ครูวนัเฉลิมชยั ครูวนัเฉลิมชยั ครูบุศรา ครูวชัรินทร์ ครูปิติพงษ์
จีน,ญ่ีปุ่ น 1 จีน,ญ่ีปุ่ น 1 พ33101 ส ส33101 จีน,ญ่ีปุ่ น 2 กิจกรรม

กลุ่ม B 226,221 226,221 411 คุณธรรม พกั 226,221 คุณธรรม ชุมนุม
ครูชลธิดา,ณฐัยาครูชลธิดา,ณฐัยาครูภาคภูมิ ครูกานตช์นก ครูนริยา,ณฐัยา

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

21-ส.ค.

10-ส.ค. 25-ส.ค.

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่

6-ส.ค.

ครูอนงค ์  แซ่แต ้          ครูภูริพงษ ์ เพชรมณี

ศิลปจีน/ญ่ีปุ่ นเดอืน สงิหาคม  2563

ศิลปจีน/ญ่ีปุ่ น

ครูอนงค ์  แซ่แต ้          ครูภูริพงษ ์ เพชรมณี

มาเรียนวนัที่

4-ส.ค. 19-ส.ค.



ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง     10A

แผนการเรียน ศิลปธุรกิจ เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูอภิชาติ    เกตุขวง     ครูตติยา   เพ็งสิงห์

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม อ33201 ค33101 ง33231 อ33101 พ33203 พ33203
กลุ่ม A 3-ส.ค. 18-ส.ค. 206 316 522 พกั 326 ศูนยกี์ฬา ศูนยกี์ฬา

ครูท่ีปรึกษา T.Sheryl ครูธารารัตน์ ครูสุมิตตา ครูสุมชัญา ครูบุญสม ครูบุญสม
ง33266 ง33266 อ33201 แนะแนว อ33203วิเคราะห์ ส33221 ว33224

กลุ่ม A 5-ส.ค. 20-ส.ค. 522 522 206 626 พกั 211 203 638
ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูรุนี ครูกฤษณี ครูบุศรา ครูนงเยาว์ ครูวชัรินทร์
ซ่อมเสริม ค33101 ง33266 ว33251 ส33101 ว33151 ท33101

กลุ่ม A 7-ส.ค. 24-ส.ค. หอประชุุม 316 522 668 พกั 205 521 331
ครููอภิชาติ ครูธารารัตน์ ครูสุมิตตา ครูเพชรรัศมี ครูสินีนาฎ ครูณฐัพงษ์ ครูรัชวรรณ
ส33101 พ33201 พ ศ33101 ท33101 อ33101 อ33203วิเคราะห์ ง33231

กลุ่ม A 11-ส.ค. 26-ส.ค. 205 หอประชุม 6610 331 พกั 316 211 522
ครูสินีนาฎ ครูอภิชาติ ครูปิติพงษ์ ครูรัชวรรณ ครูสุมชัญา ครูบุศรา ครูสุมิตตา
ง33251 ง33251 ว33224 พ33101 ส ว33251 กิจกรรม

กลุ่ม A 14-ส.ค. 28-ส.ค. 324 324 653 411 พกั 668 คุณธรรม ชุมนุม
ครูวนัเฉลิมชยั ครูวนัเฉลิมชยั ครูวชัรินทร์ ครูภาคภูมิ ครูเพชรรัศมี

ตารางสอนภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2563    ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่ 6 ห้อง     10B

แผนการเรียน ศิลปธุรกิจ เดินเรียน

คาบละ 55 นาที ครูท่ีปรึกษา ครูอภิชาติ    เกตุขวง     ครูตติยา   เพ็งสิงห์

วนัที ่12  ส.ค.  วนัหยุดราชการ 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. 15.40-16.35 น.

1 2 3 4 5 พกั 55 นาที 6 7 8 9

โฮมรูม อ33201 ค33101 ง33231 อ33101 พ33203 พ33203
กลุ่ม B 206 316 522 พกั 326 ศูนยกี์ฬา ศูนยกี์ฬา

ครูท่ีปรึกษา T.Sheryl ครูธารารัตน์ ครูสุมิตตา ครูสุมชัญา ครูบุญสม ครูบุญสม
ง33266 ง33266 อ33201 แนะแนว อ33203วิเคราะห์ ส33221 ว33224

กลุ่ม B 522 522 206 626 พกั 211 203 638
ครูสุมิตตา ครูสุมิตตา ครูรุนี ครูกฤษณี ครูบุศรา ครูนงเยาว์ ครูวชัรินทร์
ซ่อมเสริม ค33101 ง33266 ว33251 ส33101 ว33151 ท33101

กลุ่ม B หอประชุุม 316 522 668 พกั 205 521 331
ครููอภิชาติ ครูธารารัตน์ ครูสุมิตตา ครูเพชรรัศมี ครูสินีนาฎ ครูณฐัพงษ์ ครูรัชวรรณ
ส33101 พ33201 พ ศ33101 ท33101 อ33101 อ33203วิเคราะห์ ง33231

กลุ่ม B 205 หอประชุม 6610 331 พกั 316 211 522
ครูสินีนาฎ ครูอภิชาติ ครูปิติพงษ์ ครูรัชวรรณ ครูสุมชัญา ครูบุศรา ครูสุมิตตา
ง33251 ง33251 ว33224 พ33101 ส ว33251 กิจกรรม

กลุ่ม B 324 324 653 411 พกั 668 คุณธรรม ชุมนุม
ครูวนัเฉลิมชยั ครูวนัเฉลิมชยั ครูวชัรินทร์ ครูภาคภูมิ ครูเพชรรัศมี

นกัเรียน กลุ่ม A  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  3 , 5 , 7 , 11 , 14 , 18 , 20 , 24 , 26 , 28 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย
นกัเรียน กลุ่ม B  มาเรียนตามวนัท่ี  ตามล าดบัคือ  4  , 6  , 10  , 13  , 17  , 19  , 21  , 25  , 27  , 31 ส.ค.  ส่วนวนัอ่ืนๆให้เรียนOnlineหรือท างานท่ีครูไดม้อบหมาย

13-ส.ค. 27-ส.ค.

17-ส.ค. 31-ส.ค.

4-ส.ค. 19-ส.ค.

6-ส.ค. 21-ส.ค.

มาเรียนวนัที่

10-ส.ค. 25-ส.ค.

เดอืน สงิหาคม  2563

เดอืน สงิหาคม  2563

มาเรียนวนัที่


