
ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      1

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต MEP หอ้งเรียน 632

ครูท่ีปรึกษา ครูสุภาวิตา  วารีศรี     Mr.Adelino Jr Valenzuela ครูสิทธิชยั   เทพเดช

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม พ22101 ส ค22101 ส22102 ท22101 อ22101 ส22101

จันทร์ แนะแนว 632 632 พกั 632 632 632 632

ครูท่ีปรึกษา ครูชะโลม ครูอุมาพร,T.Boy ครูวีนา ครูกลัป์ชชัชยั T.Vladislav ครูมณีรัตน์

ว22242 ว22242 ส22263 อ22101 ค22101 ว22101 ว22101

อังคาร 669 669 632 พกั 632 632 632 632

ครูโสรยา ครูโสรยา ครูขวญันิพา T.PJ ครูอุมาพร,T.Boy ครูนพรัตน,์PJ ครูนพรัตน,์PJ

ส22101 ว22101 อ22101 ค22201 อ22101 กิจกรรม I20201

พุธ 632 632 632 พกั 632 632 ลูกเสือ 632

ครูมณีรัตน์ ครูนพรัตน,์PJ T.Vladislav ครูอุมาพร,T.Boy T.PJ เนตรนารี T.Vladislav

ส22101 อ22101 ค22201 ศ22101 ท22101 I20201

พฤหสับดี 632 632 632 พกั 607 632 632 คุณธรรม

ครูมณีรัตน์ T.PJ ครูอุมาพร,T.Boy ครูกมัปนาท ครูกลัป์ชชัชยั T.Vladislav

ว22103 พ22102พ ศ22101 ค22101 ท22101 ง22101 กิจกรรม

ศกุร์ 512 ศูนยกี์ฬา 632 พกั 632 632 632 ชุมนุม

ครูพิชญสิ์นี ครูอธิราช ครูสุภสัสร ครูอุมาพร,T.Boy ครูกลัป์ชชัชยั ครูปภาวรินทร์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      2

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 647
ครูท่ีปรึกษา ครูสกาวเดือน  พลรักษ ์  ครูนนัทน์ภสั  ป้องโส

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ค22101 ส22102 ส22101 ว22101 ว22101 ว22103

จันทร์ 647 647 พกั 647 647 647 531

ครูท่ีปรึกษา ครูประภาส ครูวีนา ครูมณีรัตน์ ครูธีระวฒัน์ ครูธีระวฒัน์ ครูพชัรีย ์

อ22101 ว22241 ท22101 พ22101 ส ค22101 ส22101 ค22201

อังคาร 647 หอ้งสมุด 647 พกั 647 647 647 647

ครูอญัชลี ครูพิชญสิ์นี  ครูกลัป์ชชัชยั ครูชะโลม ครูประภาส ครูมณีรัตน์ ครูอรรถพล

I20201 I20201 ค22101 แนะแนว อ22101 กิจกรรม ท22101

พุธ 647 647 647 พกั 647 647 ลูกเสือ 647

ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ ครูประภาส ครูสกาวเดือน ครูอญัชลี เนตรนารี ครูกลัป์ชชัชยั

ว22101 อ22101 ง22101 ท22101 ค22201 ศ22101

พฤหสับดี 643 647 647 พกั 647 647 647 คุณธรรม

ครูธีระวฒัน์ T.Jove ครูปภาวรินทร์ ครูกลัป์ชชัชยั ครูอรรถพล ครูสุภสัสร

เคมีสอวน เคมีสอวน ศ22101 ส22101 พ22102พ ว22241 กิจกรรม

ศกุร์ 647 647 607 พกั 647 ศูนยกี์ฬา หอ้งสมุด ชุมนุม

ครูนวลศรี ครูนวลศรี ครูกมัปนาท ครูมณีรัตน์ ครูอธิราช ครูพิชญสิ์นี  

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      3

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 648

ครูท่ีปรึกษา ครูธีระวฒัน์  การะเกตุ      ครูวนัวิสาข ์ พิทกัษ์

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ค22101 ส22101 ว22241 I20201 I20201 พ22101 ส

จันทร์ 648 648 พกั หอ้งสมุด 648 648 648
ครูท่ีปรึกษา ครูฤดี ครูมณีรัตน์ ครูพิชญสิ์นี  ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ ครูชะโลม

เคมีสอวน เคมีสอวน ค22201 ว22103 อ22101 ว22101 ค22101

อังคาร 648 648 648 พกั 531 648 643 648

ครูนวลศรี ครูนวลศรี ครูสมฤทยั ครูพชัรีย ์ T.Jove ครูธีระวฒัน์ ครูฤดี

ท22101 ว22241 ง22101 อ22101 ส22101 กิจกรรม แนะแนว

พุธ 648 หอ้งสมุด 648 พกั 648 648 ลูกเสือ 648
ครูนพวรรณ ครูพิชญสิ์นี  ครูปภาวรินทร์ ครูจิรัศญา ครูมณีรัตน์ เนตรนารี ครูธีระวฒัน์
ส22102 ค22201 ค22101 ศ22101 อ22101 ท22101

พฤหสับดี 648 648 648 พกั 648 648 648 คุณธรรม
ครูวีนา ครูสมฤทยั ครูฤดี ครูสุภสัสร ครูจิรัศญา ครูนพวรรณ
ศ22101 ท22101 ส22101 พ22102พ ว22101 ว22101 กิจกรรม

ศกุร์ 607 648 648 พกั ศูนยกี์ฬา 648 648 ชุมนุม
ครูกมัปนาท ครูนพวรรณ ครูมณีรัตน์ ครูอธิราช ครูธีระวฒัน์ ครูธีระวฒัน์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      4

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต gifted หอ้งเรียน 649
ครูท่ีปรึกษา     ครูเฉลิมพงษ ์ ณรงคชี์วพฒัน์               ครูน ้าทิพย ์ เจียมสากล

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ว22103 ค22101 ศ22101 ว22101 เคมีสอวน เคมีสอวน

จันทร์ 669 649 พกั 607 638 649 649

ครูท่ีปรึกษา ครูโสรยา ครูประภาส ครูกมัปนาท ครูวรภศัวลัย์ ครูนวลศรี ครูนวลศรี

ว22101 ว22101 พ22102พ ส22101 ง22101 ค22101 ท22101

อังคาร 638 638 ศูนยกี์ฬา พกั 649 649 649 649

ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูอธิราช ครูวีนา ครูปภาวรินทร์ ครูประภาส ครูรณรงค์

ค22201 อ22101 ท22101 ส22101 ค22101 กิจกรรม พ22101 ส

พุธ 649 649 649 พกั 649 649 ลูกเสือ 649

ครูอรรถพล ครูจิรัศญา ครูรณรงค์ ครูวีนา ครูประภาส เนตรนารี ครูชะโลม

อ22101 แนะแนว ศ22101 ท22101 ส22101 ค22201

พฤหสับดี 649 649 649 พกั 649 649 649 คุณธรรม
T.Jove ครูเฉลิมพงษ์ ครูสุภสัสร ครูรณรงค์ ครูวีนา ครูอรรถพล
อ22101 ว22241 ว22241 ส22102 I20201 I20201 กิจกรรม

ศกุร์ 649 หอ้งสมุด หอ้งสมุด พกั 649 649 649 ชุมนุม
ครูจิรัศญา ครูพิชญสิ์นี  ครูพิชญสิ์นี  ครูวีนา ครูกนกวรรณ ครูกนกวรรณ

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      5

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 431
ครูท่ีปรึกษา ครูกฤษณี  เพช็รสงฆ ์           ครูธีระศกัด์ิ  บวัลอย

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ท22101 ว22103 ศ22101 อ22101 ส22101 ค22101

จันทร์ 431 669 พกั 431 431 431 431
ครูท่ีปรึกษา ครูกลัป์ชชัชยั ครูโสรยา ครูสุภสัสร ครูจิรัศญา ครูวีนา ครูฤดี
ว22242 ว22242 ค22101 ค22201 ศ22101 ส22101 พ22102พ

อังคาร 521 521 431 พกั 431 607 431 ศูนยกี์ฬา

ครูนาถสุดา ครูนาถสุดา ครูฤดี ครูสมฤทยั ครูศุภกานต์ ครูวีนา ครูอธิราช

ท22101 ส22101 ว22101 ว22101 อ22101 กิจกรรม ค22101

พุธ 431 431 638 พกั 638 431 ลูกเสือ 431

ครูกลัป์ชชัชยั ครูวีนา ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ T.Jove เนตรนารี ครูฤดี
พ22101 ส ว22101 ค22201 ส22102 ง22101 I20201

พฤหสับดี 431 431 431 พกั 431 431 431 คุณธรรม
ครูชะโลม ครูวรภศัวลัย์ ครูสมฤทยั ครูวีนา ครูปภาวรินทร์ ครูอาทิต

I20201 อ22101 ว22203 ว22203 แนะแนว ท22101 กิจกรรม

ศกุร์ 431 431 431 พกั 431 431 431 ชุมนุม
ครูอาทิต ครูจิรัศญา ครูอรมาศ ครูอรมาศ ครูกฤษณี ครูกลัป์ชชัชยั

ตารางสอนภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      6

แผนการเรียน วิทย ์- คณิต EIS หอ้งเรียน 415
ครูท่ีปรึกษา ครูยทุธนา  มีกล่ินหอม                  ครูพิชญสิ์นี  จนัผาย

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ22101 ว22203 ค22201 ว22103 ค22101 ท22101

จันทร์ 415 653 พกั 415 669 415 415
ครูท่ีปรึกษา ครูจิรัศญา ครูอรมาศ ครูอรรถพล ครูโสรยา ครูประภาส ครูรณรงค์
อ22101 พ22102พ ส22102 ศ22101 ว22242 ว22242 ส22101

อังคาร 415 ศูนยกี์ฬา 415 พกั 415 521 521 415

T.Jove ครูอธิราช ครูยทุธนา ครูสุภสัสร ครูนาถสุดา ครูนาถสุดา ครูวีนา

ว22101 ว22101 ค22201 แนะแนว ส22101 กิจกรรม ค22101

พุธ 638 638 415 พกั 415 415 ลูกเสือ 415
ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูอรรถพล ครููยทุธนา ครูวีนา เนตรนารี ครูประภาส
ท22101 ศ22101 ว22101 ว22203 I20201 พ22101 ส

พฤหสับดี 415 607 638 พกั 653 415 415 คุณธรรม
ครูรณรงค์ ครูศุภกานต์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูอรมาศ ครูอาทิต ครูชะโลม
ค22101 I20201 อ22101 ง22101 ท22101 ส22101 กิจกรรม

ศกุร์ 415 415 415 พกั 415 415 415 ชุมนุม
ครูประภาส ครูอาทิต ครูจิรัศญา ครูปภาวรินทร์ ครูรณรงค์ ครูวีนา

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      7

แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 433
ครูท่ีปรึกษา     ครูเฉลิม  ต๊ิบค า ครูพชัรีย ์ หนูมะเริง

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ค22201 ท22101 ส22102 พ22102พ ว22103 ส22101

จันทร์ แนะแนว 433 433 พกั 433 ศูนยกี์ฬา 669 433
ครูท่ีปรึกษา ครูสมฤทยั ครูกลัป์ชชัชยั ครูยทุธนา ครูอธิราช ครูโสรยา ครูวีนา

ส22101 ท22101 ว22203 ว22203 ว22101 ค22101 I20201

อังคาร 433 433 653 พกั 653 645 433 433

ครูวีนา ครูกลัป์ชชัชยั ครูอรมาศ ครูอรมาศ ครูศศิธร ครูฤดี ครูสหฤทยั

ศ22101 ค22101 ว22242 ว22242 อ22101 กิจกรรม ง22101

พุธ 607 433 521 พกั 521 433 ลูกเสือ 433
ครูศุภกานต์ ครูฤดี ครูนาถสุดา ครูนาถสุดา ครูจิรัศญา เนตรนารี ครูปภาวรินทร์
ท22101 ส22101 ว22101 ว22101 I20201 อ22101

พฤหสับดี 433 433 645 พกั 645 433 433 คุณธรรม
ครูกลัป์ชชัชยั ครูวีนา ครูศศิธร ครูศศิธร ครูสหฤทยั ครูจิรัศญา
ซ่อมเสริม พ22101 ส ค22101 อ22101 ค22201 ศ22101 กิจกรรม

ศกุร์ 433 433 433 พกั 433 433 433 ชุมนุม
ครููเฉลิม ครูชะโลม ครูฤดี T.Jove ครูสมฤทยั ครูสุภสัสร

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      8

แผนการเรียน EIS หอ้งเรียน 434
ครูท่ีปรึกษา ครูวนัเฉลิมชยั  จุลพนัธ์      ครูสุมชัญา  เผือกค า

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ศ22101 ค22201 ว22101 ว22101 พ22102พ อ22101

จันทร์ 434 434 พกั 643 643 ศูนยกี์ฬา 434
ครูท่ีปรึกษา ครูสุภสัสร ครูอรรถพล ครูจุฬาลกัษณ์ ครูจุฬาลกัษณ์ ครูอธิราช ครูตติยา

ค22101 ส22101 ศ22101 ว22103 I20201 ว22101 ท22101

อังคาร 434 434 6510 พกั 668 434 638 434

ครูประภาส ครูวีนา ครูเชาวลิิต ครูโสรยา ครูสหฤทยั ครูจุฬาลกัษณ์ ครูกรรัฐ

ส22101 ว22203 พ22101 ส ง22101 อ22101 กิจกรรม แนะแนว

พุธ 434 651 434 พกั 434 434 ลูกเสือ 434
ครูวีนา ครูอนงค์ ครูชะโลม ครูปภาวรินทร์ ครูตติยา เนตรนารี ครูวนัเฉลิมชยั
ว22242 ว22242 อ22101 ท22101 ค22101 I20201

พฤหสับดี 521 521 434 พกั 434 434 434 คุณธรรม
ครูนาถสุดา ครูนาถสุดา T.Jove ครูกรรัฐ ครูประภาส ครูสหฤทยั
ว22203 ค22201 ส22101 ส22102 ท22101 ค22101 กิจกรรม

ศกุร์ 651 434 434 พกั 434 434 434 ชุมนุม
ครูอนงค์ ครูอรรถพล ครูวีนา ครูยทุธนา ครูกรรัฐ ครูประภาส

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      9

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา      ครูนพวรรณ  ยอดรัก ครูกานตช์นก  บญุจดั

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ศ22101 ว22242 ค22101 I20202 พ22101ส ง22101

จันทร์ แนะแนว 6610 521 พกั 432 331 411 511
ครูท่ีปรึกษา ครูอดิศกัด์ิ ครูนาถสุดา ครฤูดี ครูอธิวฒัน์ ครูธิติ ครูลกัขณา

ว22101 ว22101 ท22101 ส22101 ค22101 ว22103 อ22101

อังคาร 645 645 435 พกั To  be 432 669 326

ครูศศิธร ครูศศิธร ครูนูพวรรณ ครูบรีุรักษ์ ครฤูดี ครูโสรยา T.Jove

ค22101 ค32202 ว22101 ส22101 ศ22101 กิจกรรม อ22101

พุธ 432 312 645 พกั คุณธรรม 6510 ลูกเสือ 323
ครฤูดี ครสูมฤทัย ครูศศิธร ครูบรีุรักษ์ ครูเชาวลิต เนตรนารี ครูตติยา

ท22101 อ22101 ส22102ประวติั ว22242 ว22203 ว22203

พฤหสับดี 322 326 325 พกั 521 651 651 คุณธรรม

ครูนูพวรรณ ครูตติยา ครูยทุธนา ครูนาถสุดา ครูอนงค์ ครูอนงค์

ท22101 ส22101 พ22102พ I20202 ส22263อาเซียน ค32202 กิจกรรม

ศกุร์ 322 คุณธรรม ศูนยกี์ฬา พกั 331 325 312 ชุมนุม

ครูนูพวรรณ ครูบรีุรักษ์ ครูอธิราช ครูอธิวฒัน์ ครูขวญันิพา ครสูมฤทัย

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      10

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา   ครูนพรัตน์  รัชวงศ์ ครูธิติ  สอนโกษา

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

แนะแนว ท22201 ส22101 ว22101 ส22263อาเซียน ค22201 I20202

จันทร์ 323 315 พกั 6310 325 312 331
ครูท่ีปรึกษา ครูศภุนาท ครูบรีุรักษ์ ครนูพรัตน์ ครูขวญันิพา ครูอรรถพล ครูอธิวฒัน์
อ22101 ค22101 ศ22101 ท22101 ว22203 ว22203 ศ22101

อังคาร 326 316 6610 พกั 323 651 651 6510

ครูตติยา ครูประภาส ครูอดิศกัด์ิ ครูกรรัฐ ครูอนงค์ ครูอนงค์ ครูเชาวลิิต

ส22102ประวติั ส22101 ว22101 ว22101 ง22101 กิจกรรม ท22101 I20202

พุธ 203 คุณธรรม 6310 พกั 6310 511 ลูกเสือ 322 331
ครูอภิรมย์ ครูบรีุรักษ์ ครนูพรัตน์ ครนูพรัตน์ ครูลกัขณา เนตรนารี ครูกรรัฐ ครูอธิวฒัน์

ว22103 ค22201 ส22101 ค22101 พ22102พ อ22101

พฤหสับดี 669 312 คุณธรรม พกั 316 ศูนยกี์ฬา 326 คุณธรรม
ครูโสรยา ครูอรรถพล ครูบรีุรักษ์ ครูประภาส ครูอธิราช ครูตติยา
อ22101 ค22101 ท22101 พ22101ส ว22242 ว22242 กิจกรรม

ศกุร์ 206 316 322 พกั 411 521 521 ชุมนุม
T.Jove ครูประภาส ครูกรรัฐ ครูธิติ ครูนาถสุดา ครูนาถสุดา

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      11

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูกิตติโชค  บวับตุร                  ครูวรรณิสา  ป้ันสุข

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ง22268 ง22268 อ22101 ศ22101 ว22101 ว22101

จันทร์ แนะแนว 511 511 พกั 324 6610 652 652
ครูท่ีปรึกษา ครูดรุณี ครูดรุณี ครูภูริพงษ์ ครูอดิศกัด์ิ ครูอนงค์ ครูอนงค์

ค22101 อ22101 ส22102ประวติั ศ22101 ง22101 ส22263อาเซียน ส22101 I20201

อังคาร 432 326 205 พกั 6510 511 312 คุณธรรม 324

ครฤูดี ครูภูริพงษ์ ครูอภิรมย์ ครูเชาวลิิต ครูลกัขณา ครูขวญันิพา ครูบรีุรักษ์ ครูตติยา (พ)

ค32202 ท22101 อ22101 พ22101ส ว22242 กิจกรรม ว22103

พุธ 312 322 206 พกั 411 512 ลูกเสือ 669
ครสูมฤทัย ครูรณรงค์ T.Jove ครูธิติ ครูนาถสุดา เนตรนารี ครูโสรยา
ค22101 ท22101 ว22101 ค32202 ว22242 ส22101

พฤหสับดี 432 322 652 พกั 312 512 323 คุณธรรม
ครฤูดี ครรูณรงค์ ครูอนงค์ ครสูมฤทัย ครูนาถสุดา ครูบรีุรักษ์

พ22102พ ท22101 ท22201 I20201 ค22101 ส22101 กิจกรรม

ศกุร์ ศูนยกี์ฬา 323 326 พกั 324 435 คุณธรรม ชุมนุม
ครูอธิราช ครรูณรงค์ ครูศุภนาท ครูตติยา(พ) ครฤูดี ครูบรีุรักษ์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      12

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูกลัป์ชชัชยั  ทฤฆายุ ครูศิริพา  แพงยา

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ค22101 I20201 I20201 ส22101 อ22101 ค22201

จันทร์ แนะแนว 432 6510 พกั 6510 คุณธรรม 326 312

ครูท่ีปรึกษา ครนู ้ำทพิย์ ครูเชาวลิต ครูเชาวลิต ครูบรีุรักษ์ ครูภูริพงษ์ ครูอรรถพล

ว22101 ว22101 ว22242 ท22101 พ22102พ อ22101 ว22242 ค22101

อังคาร 6310 6310 669 พกั 322 ศูนยกี์ฬา 326 532 432

ครนูพรัตน์ ครนูพรัตน์ ครูนาถสุดา ครูกลัป์ชชัชยั ครูอธิราช ครูภูริพงษ์ ครูนาถสุดา ครนู ้ำทพิย์

พ22101 ส ศ22101 ส22102ประวติั ท22101 ศ22101 กิจกรรม ว22101

พุธ 435 6510 205 พกั 323 6610 ลูกเสือ 6310

ครูธิติ ครูเชาวลิต ครูอภิรมย์ ครูกลัป์ชชัชยั ครูอดิศกัด์ิ เนตรนารี ครนูพรัตน์

ส22263อาเซียน ว22103 ง22268 ง22268 ส22101 ค22101

พฤหสับดี 325 669 511 พกั 511 326 432 คุณธรรม
ครูขวญันิพา ครูโสรยา ครูดรุณี ครูดรุณี ครูบรีุรักษ์ ครนู ้ำทพิย์

ท22101 ท22201 ค22201 ส22101 ง22101 อ22101 กิจกรรม

ศกุร์ 323 322 312 พกั 435 511 326 ชุมนุม
ครูกลัป์ชชัชยั ครูศุภนาท ครูอรรถพล ครูบรีุรักษ์ ครูลกัขณา T.Jove

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      13

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา            ครูอธิราช  แก่นจ าปา   ครูตติยา  จนัทะพรรณ

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ท22101 ค22101 ว22103 ว22242 ว22242 อ22101 I20201

จันทร์ แนะแนว 322 432 พกั 669 531 531 206 หอ้งสมดุ

ครูท่ีปรึกษา ครูรณรงค์ ครนู ้ำทพิย์ ครูโสรยา ครูกิตติโชค ครูกิตติโชค T.Jove ครูยูพุา

I20201 ว22101 ท22101 ค22101 ศ22101 ง22268 ง22268 ว22101

อังคาร หอ้งสมดุ 652 322 พกั 432 6610 511 511 652

ครูยูพุา ครูอนงค์ ครูรณรงค์ ครนู ้ำทพิย์ ครูอดิศกัด์ิ ครูดรุณี ครูดรุณี ครูอนงค์
ศ22101 ส22101 จ22203 อ22101 พ22101ส กิจกรรม ว22101

พุธ 6510 325 226 พกั 326 435 ลูกเสือ 652
ครูเชาวลิิต ครูยทุธนา ครูชลธิดา ครูภูริพงษ์ ครูธิติ เนตรนารี ครูอนงค์
ส22101 ง22101 ส22263อาเซียน อ22101 ค32202 ท22101

พฤหสับดี 325 323 435 พกั 326 312 322 คุณธรรม
ครูยทุธนา ครูลกัขณา ครูขวญันิพา ครูภูริพงษ์ ครสูมฤทัย ครูรณรงค์
ส22101 ค32202 จ22201 พ22101พ ค22101 ส22102ประวติั กิจกรรม

ศกุร์ 325 312 226 พกั ศูนยกี์ฬา 432 205 ชุมนุม
ครูยทุธนา ครสูมฤทัย ครูนริยา ครูณัฐพงษ์ ครนู ้ำทพิย์ ครูอภิรมย์

ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      14

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูบรีุรักษ ์  สืบแสง        ครูดวงเนตร   ไทยประกอบ

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม อ22101 ส22101 ท22101 ค22101 I20201 ส22263อาเซียน

จันทร์ แนะแนว 325 325 พกั 322 432 หอ้งสมดุ 326
ครูท่ีปรึกษา ครูภูริพงษ์ ครูยทุธนา ครูกรรัฐ ครนู ้ำทพิย์ ครูยูพุา ครูขวญันิพา
ค22201 ค22101 ศ22201 I20201 ว22242 ว22242 ส22101 พ22101 พ

อังคาร 314 432 607 พกั หอ้งสมดุ 531 531 206 ศูนยกี์ฬา
ครูอรรถพล ครนู ้ำทพิย์ ครูศุภกานต์ ครูยูพุา ครูกิตติโชค ครูกิตติโชค ครูยทุธนา ครูณัฐพงษ์
ท22101 ค22101 ส22101 ง22101 ค22201 กิจกรรม ศ22101

พุธ 322 432 325 พกั 324 312 ลูกเสือ 6610
ครูกรรัฐ ครนู ้ำทพิย์ ครูยทุธนา ครูลกัขณา ครูอรรถพล เนตรนารี ครูอดิศกัด์ิ
ว22101 จ22203 ท22101 อ22101 ว22103 จ22201

พฤหสับดี 6310 226 322 พกั 212 669 226 คุณธรรม
ครนูพรัตน์ ครูชลธิดา ครูกรรัฐ T.Jove ครูโสรยา ครูนริยา
พ22101 ส ส22102ประวติั ศ22101 อ22101 ว22101 ว22101 กิจกรรม

ศกุร์ 411 205 6510 พกั 326 6310 6310 ชุมนุม
ครูธิติ ครูอภิรมย์ ครูเชาวลิิต ครูภูริพงษ์ ครนูพรัตน์ ครนูพรัตน์

วนั

วนั



ตารางสอนภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2563      ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง      15

แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูกมัปนาท  ด าทองสุข ครูวรกานต ์ สาวงคตุ์ย้

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม พ22101 พ ว22101 ว22101 ท22101 อ22101 ค22101

จันทร์ แนะแนว ศูนยกี์ฬา 638 พกั 638 322 206 432

ครูท่ีปรึกษา ครูณัฐพงษ์ ครูวรภศัวลัย์ ครูวรภศัวลัย์ ครูรณรงค์ T.Jove ครนู ้ำทพิย์

ศ22101 จ22203 พ22101 ส ส22102ประวติั I20201 ส22101 ค32202

อังคาร 6610 226 325 พกั 205 หอ้งสมดุ 325 312

ครูอดิศกัด์ิ ครูชลธิดา ครูธิติ ครูอภิรมย์ ครูยูพุา ครูยทุธนา ครสูมฤทัย

จ22201 ส22263อาเซียน ค22101 ท22101 อ22101 กิจกรรม I20201

พุธ 226 435 432 พกั 435 326 ลูกเสือ หอ้งสมดุ

ครูนริยา ครูขวญันิพา ครนู ้ำทพิย์ ครูรณรงค์ ครูสุมชัชา เนตรนารี ครูยูพุา

ค32202 ค22101 ง22101 ส22101 ว22242 ว22242

พฤหสับดี 312 432 323 พกั 206 531 531 คุณธรรม
ครสูมฤทัย ครนู ้ำทพิย์ ครูลกัขณา ครูยทุธนา ครูกิตติโชค ครูกิตติโชค
ศ22101 ว22101 อ22101 ท22101 ว22103 ส22101 กิจกรรม

ศกุร์ 6510 665 221 พกั 322 669 325 ชุมนุม
ครูเชาวลิิต ครูวรภศัวลัย์ ครูสุมชัชา ครูรณรงค์ ครูโสรยา ครูยทุธนา
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แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา            ครูวชัรินทร์  เลาะหะนะ   ครูอรมาศ  พรมพารักษ์

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม I20201 I20201 ส22263อาเซียน ว22101 ท22101 ส22101

จันทร์ แนะแนว สนาม สนาม พกั 325 6310 322 325
ครูท่ีปรึกษา ครููอธิราช ครููอธิราช ครูขวญันิพา ครนูพรัตน์ ครูกรรัฐ ครูยทุธนา
พ22101 ส พ22201 พ ท22101 ศ22101 ค22201 ค22101 พ22201 พ

อังคาร 435 ศูนยกี์ฬา 323 พกั 6610 312 432 ศูนยกี์ฬา
ครูธิติ ครูณัฐพงษ์ ครูกรรัฐ ครูอดิศกัด์ิ ครูอรรถพล ครนู ้ำทพิย์ ครูณัฐพงษ์
ค22101 ส22102ประวติั อ22101 ท22101 ส22101 กิจกรรม อ22101

พุธ 316 323 221 พกั 322 To be ลูกเสือ 211
ครนู ้ำทพิย์ ครูอภิรมย์ ครูสุมชัชา ครูกรรัฐ ครูยทุธนา เนตรนารี T.Jove
ศ22101 พ22101พ อ22101 ง22101 ส22101 ว22103

พฤหสับดี 6510 ศูนยกี์ฬา 326 พกั 522 206 669 คุณธรรม
ครูเชาวลิต ครูณัฐพงษ์ ครูสุมชัชา ครูลกัขณา ครูยทุธนา ครูโสรยา
ว22101 ว22101 ค22101 ค22201 ว22242 ว22242 กิจกรรม

ศกุร์ 6310 6310 432 พกั 312 531 531 ชุมนุม
ครนูพรัตน์ ครนูพรัตน์ ครนู ้ำทพิย์ ครูอรรถพล ครูกิตติโชค ครูกิตติโชค

วนั

วนั
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แผนการเรียน ทัว่ไป เดินเรียน
ครูท่ีปรึกษา ครูโสรยา  ขวนขวาย             ครูประภาส  จนัทร์โคตร ครูวิริทธ์ิธร     ญาติรัก

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  พกั 55 นาที 5 6 7 8 9

โฮมรูม ว22101 พ22201พ2 ว22242 ส22101 ศ22101 ท22101

จันทร์ 652 สนาม พกั 531 435 6510 323
ครูท่ีปรึกษา ครูอนงค์ ครูณัฐพงษ์ ครูกิตติโชค ครูยทุธนา ครูเชาวลิต ครูกลัป์ชชัชยั
พ22102 พ ส22101 ค22201 ว22242 อ22101 ท22101 ค22101

อังคาร ศูนยกี์ฬา 325 312 พกั 532 326 324 432

ครูณัฐพงษ์ ครูยทุธนา ครูอรรถพล ครูกิตติโชค ครูสุมชัชา ครูกลัป์ชชัชยั ครนู ้ำทพิย์

ว22101 ศ22101 ท22101 ค22201 ส22263อาเซียน กิจกรรม ค22101

พุธ 651 6610 323 พกั 312 325 ลูกเสือ 432

ครูอนงค์ ครูอดิศกัด์ิ ครูกลัป์ชชัชยั ครูอรรถพล ครูขวญันิพา เนตรนารี ครนู ้ำทพิย์

พ22201พ2 อ22101 I20201พละ I20201พละ ง22101 อ22101

พฤหสับดี สนาม 221 สนาม พกั สนาม 511 324 คุณธรรม
ครูณัฐพงษ์ ครูสุมชัชา ครููอธิราช ครููอธิราช ครูลกัขณา T.Jove
ค22101 ส22101 พ22101 ส ว22101 ส22102ประวติั ว22103 กิจกรรม

ศกุร์ 432 325 324 พกั 652 205 669 ชุมนุม
ครนู ้ำทพิย์ ครูยทุธนา ครูธิติ ครูอนงค์ ครูอภิรมย์ ครูโสรยา

วนั


