


19มิย.,4กค. 09.00-12.00 คณิตศาสตรพื้นฐาน ทุกหอง ครูทิยานันท

31กค.,22สค. 13.00-14.00 สุขศกึษาฯ ทุกหอง ครูวิมลวรรณ

11กย.,26กย. 14.00.15.00 การงานอาชีพ ทุกหอง ครูอมรรัตน

20มิย.,10กค. 09.00-12.00 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ทุกหอง ครูณพัฐอร

1สค.,28สค. 13.00-14.00 ประวัติศาสตร ทุกหอง ครูเพียงรวี

12กย.,2ตค. 14.00.15.00 เทคโนโลยี 1 ทุกหอง ครูพัชรี

26มิย.,11กค. 09.00-12.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุกหอง ครูธนดล

7สค.,29สค. 13.00-14.00 ศิลปะ1 ทุกหอง ครูสมศักดิ์

18กย.,3ตค. คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1/1-1/2 ครูทิยานันท

นิทานพื้นบาน ม.1/3 ครูสิณีณัฎฐ

งานซอมรถจักรยานยนต ม.1/4 ครูสิทธิพร

27มิย.,17กค. 09.00-12.00 สังคมศกึษาฯ ทุกหอง ครูสายพิณ

8สค.,4กย. 13.00-14.00 ภาษาไทยพื้นฐาน ทุกหอง ครูจินดานุช

19กย. 14.00-15.00 คอมพิวเตอรพื้นฐาน ทุกหอง ครูจารุวรรณ

09.00-10.00 งานหองสมุด  ทุกหอง ครูรัตนา

3กค.,18กค. วิทยาศาสตรกับความงาม ม.1/1 ครูณพัฐอร

21สค.,5กย. วิทยาศาสตรกับความงาม ม.1/2 ครูรัชนี

25กย. ภาษาอังกฤษ ม.1/3 ครูธนดล

การผลิตพันธุไม ม.1/4 ครูฐิติ

13.00-14.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครูนิสสรณ

14.00.15.00

10.00-12.00

ครูผูสอน

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

ม.1

เวลา นักเรียนวันที่ วิชา



19มิย.,4กค. 09.00-12.00 คณิตศาสตรพื้นฐาน3 ทุกหอง ครขูนิษฐา

31กค.,22สค. 13.00-14.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครวูงศเดือน

11กย.,26กย. 14.00.15.00 ศิลปะ 3 ทุกหอง ครนู้ําฝน

20มิย.,10กค. 09.00-12.00 ภาษาไทยพื้นฐาน3 ทุกหอง ครนูงลักษณ

1สค.,28สค. การงานอาชีพ 2/1-2/2 ครอูมรรัตน

12กย.,2ตค. การงานอาชีพ 2/3-2/4 ครฐูติิ

14.00-15.00 เทคโนโลยี  3 ทุกหอง ครพูัชรี

26มิย.,11กค. 09.00-12.00 สังคมศึกษาฯ 3 ทุกหอง ครภูิรมย,ครสุูกานดา

7สค.,29สค.

18กย.,3ตค. 13.00-15.00 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 3 ทุกหอง ครณูพัฐอร

09.00-12.00 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 ทุกหอง ครปูระทวน

โครงงานวิทยาศาสตร ม.2/1-2 ครรัูชนี

27มิย.,17กค. ภาษาอังกฤษ 3 ม.2/3 ครปูระทวน

8สค.,4กย. การปลูกพืชผักทั่วไป ม.2/4 ครฐูติิ

19กย. คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.2/1-2/2 ครขูนิษฐา

เสรมิทักษะภาษาไทย ม.2/3 ครนูงลักษณ

ง20214 ม.2/4 ครอูมรรัตน

3กค.,18กค. 09.00-10.00 เทคโนโลยี  3 ทุกหอง ครพูัชรี

21สค.,5กย. 10.00-11.00 ประวัติศาสตร 3 ทุกหอง ครเูพียงรวี

25กย. 13.00-14.00 สุขศึกษาฯ 3 ทุกหอง ครวูิมลวรรณ

13.00-14.00

14.00.15.00

ครูผูสอน

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

ม.2

13.00-14.00

วันท่ี เวลา วิชา นักเรียน



19มิย.,4กค. 09.00-12.00  คณิตศาสตร 5 ทุกหอง ครูนิตติยา

31กค.,22สค. 13.00-14.00 ประวัติศาสตร 5 ทุกหอง ครูจันทรทิพย

11กย.,26กย. มรดกทางพันธุกรรม ม.3/1-2 ครูสุธีรนันท

ภาษาอังกฤษ ม.3/3 ครูรังสิญา

ศ20202 ม.3/4 ครูสมศักดิ์

20มิย.,10กค. 09.00-12.00
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

 5
ทุกหอง ครูสุธีรนันท

1สค.,28สค. 13.00-14.00 ศิลปะ5 ทุกหอง ครูภูวดล

12กย.,2ตค. 14.00-15.00 เทคโนโลยี 5 ทุกหอง ครูสิทธิพร

09.00-12.00 ภาษาไทย 5 ทุกหอง ครูสิณีณัฏฐ,ครูณัฐนรินทร

26มิย.,11กค. 13.00-14.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครูนิสสรณ

7สค.,29สค. คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.3/1-2 ครูนิตติยา

18กย.,3ตค. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.3/3 ครูณัฐนรินทร

การปลูกไมดอกไมประดับ ม.3/4 ครูฐิติ

09.00-12.00 สังคมศกึษาฯ 5 ทุกหอง ครูจันทรทิพย,ครูสุกานดา

27มิย.,17กค. ง23207 ม.3/1,4 ครูอมรรัตน

8สค.,4กย. ศ20203 ม.3/2 ครูภูวดล

19กย. ศ20201 ม.3/3 ครูน้ําฝน

3กค.,18กค. 09.00-12.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 ทุกหอง ครูรังสิญา

21สค.,5กย. 13.00-14.00 การงานฯ ทุกหอง ครูสิทธิพร

25กย. 14.00-15.00 สุขศกึษาฯ 5 ทุกหอง ครูอัครพงษ

ม.3

วันที่

14.00-15.00

13.00-14.00

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

เวลา ครูผูสอน

14.00-15.00

วิชา นักเรียน



19มิย.,4กค. 09.00-12.00 คณิตศาสตรพื้นฐาน ทุกหอง ครูกนกวรรณ

31กค.,22สค. 13.00-14.00 ศิลปะ ทุกหอง ครูสมศักดิ์

11กย.,26กย. อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.4/1-2 ครูสุกานดา

ทักษะภาษาอังกฤษ ม.4/3 ครูสุกานดา

15.00-16.00 เทคโนโลยี1 ทุกหอง ครูจารุวรรณ

20มิย.,10กค. 09.00-12.00 ภาษาไทยพื้นฐาน ทุกหอง ครูสิณีณัฏฐ

1สค.,28สค. 13.00-14.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครูวงศเดอืน

12กย.,2ตค. 14.00.15.00 คณิตศาสตร ม.4/1-2 ครูกนกวรรณ

15.00-16.00 ภาษาและวัฒนธรรม ม.4/3 ครูนงลักษณ

09.00-12.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุกหอง ครูธนดล

26มิย.,11กค. 13.00-14.00 หองสมุด ทุกหอง ครูรัตนา

7สค.,29สค. 14.00.15.00 เคมี ม.4/1-2 ครูรัชนี

18กย.,3ตค. สืบเสาะหาความรู ม.4/1 ครูสุธีรนันท

ทฤษฎีดนตรีสากล ม.4/3 ครูสมศักดิ์

27มิย.,17กค. ม.4/1-2 ครูธนพรรณ

8สค.,4กย. ม.4/3 ครูสุธีรนันท

19กย. 13.00-14.00 สังคมศกึษา ทุกหอง ครูภิรมย

ฟสิกส ม.4/1-2 ครูทิวากร

3กค.,18กค. ภาษาจีน 2 ม.4/3 ครูนิสสรณ

21สค.,5กย. ชีววิทยา ม.4/1-2 ครูธนพรรณ

25กย. ภาษาและวัฒนธรรม ม.4/3 ครูนงลักษณ

14.00.15.00 โปรแกรมและข้ันตอนวิธี ม.4/2-3 ครูจารุวรรณ

15.00-16.00 สุขศกึษา ทุกหอง ครูวิมลวรรณ

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

ม.4

09.00-12.00

13.00-14.00

15.00-16.00

ครูผูสอน

14.00.15.00

วันที่ เวลา วิชา นักเรียน

09.00-12.00 ชีววิทยาพื้นฐาน



19มิย.,4กค. 09.00-11.00 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3 ทุกหอง ครูศิริพร,ครูนิตติยา

31กค.,22สค. 11.00-12.00 เทคโนโลยี 3 ทุกหอง ครูพัชรี

11กย.,26กย. 13.00-14.00 สุขศึกษาและพลศกึษา ทุกหอง ครูอัครพงษ

20มิย.,10กค. 09.00-11.00 สังคมศึกษา ทุกหอง ครูสายพิน

1สค.,28สค. 11.00-12.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครูวงศเดอืน

12กย.,2ตค. 13.00-14.00 ประวัติศาสตร ทุกหอง ครูเพียงรวี

14.00-15.00 คอมพิวเตอรกราฟฟก ม.5/3 ครูจารุวรรณ

09.00-11.00 ภาษาไทยพื้นฐาน ทุกหอง ครูณัฐนรินทร

26มิย.,11กค. 11.00-12.00 ศิลปะ ทุกหอง ครูน้ําฝน

7สค.,29สค. ชีววิทยา ม.5/1-2 ครูธนพรรณ

18กย.,3ตค. ทักษะภาษาอังกฤษ ม.5/3 ครูรังสิญา

14.00-15.00 ศ30215 ม.5/3 ครูภูวดล

27มิย.,17กค. 09.00-11.00 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทุกหอง ครูรังสิญา

8สค.,4กย. 11.00-12.00 การงานอาชีพ ทุกหอง ครูสิทธิพร

19กย. อังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.5/1-2 ครูธนดล

ทักษะทางคณติศาสตร ม.5/3 ครูขนิษฐา

09.00-11.00 คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.5/1-2 ครูศริพิร

3กค.,18กค. 11.00-12.00 ภาษาจีน ม.5/3 ครูนิสสรณ

21สค.,5กย. เคมี ม.5/1-2 ครูรัชนี

25กย. วรรณกรรมทองถิ่น ม.5/3 ครูนงลักษณ

โครงงานวิทยาศาสตร ม.5/1 ครูรัชนี

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ม.5/3 ครูวงศเดอืน
14.00-15.00

ครูผูสอน

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

ม.5

13.00-14.00

วันที่ เวลา วิชา นักเรียน

13.00-14.00

13.00-14.00



19มิย.,4กค. 11.00-12.00 ศิลปะ ทุกหอง ครภููวดล

31กค.,22สค. 13.00-14.00 สุขศึกษาฯ ทุกหอง ครวูิมลวรรณ

11กย.,26กย. ฟสิกส ม.6/1-2 ครทูิวากร

ง30220 ม.6/3 ครฐูติิ

20มิย.,10กค. 09.00-11.00 คณิตศาสตรพื้นฐาน ทุกหอง ครกูนกวรรณ

1สค.,28สค. อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ม.6/1-2 ครสุูกานดา

12กย.,2ตค. ทักษะทางคณิตศาสตร ม.6/3 ครขูนิษฐา

13.00-14.00 วิทยกาย 1 ทุกหอง ครเูดนนภา

09.00-11.00 สังคมศึกษา ทุกหอง ครเูพียงรวี

26มิย.,11กค. 11.00-12.00 วิทยกายภาพ ทุกหอง ครรัูชนี

7สค.,29สค. ชีววิทยา ม.6/1-2 ครธูนพรรณ

18กย.,3ตค. ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ม.6/3 ครวูงศเดือน

09.00-11.00 ภาษาไทยพื้นฐาน ทุกหอง ครนูงลักษณ

27มิย.,17กค. 11.00-12.00 ประวัติศาสตร ทุกหอง ครจูันทรทิพย

8สค.,4กย. 13.00-14.00 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน ทุกหอง ครวูงศเดือน

19กย. 14.00-15.00 ทักษะภาษาอังกฤษ ม.6/3 ครสุูกานดา

คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.6/1-2 ครศูริิพร

3กค.,18กค. ภาษาไทย ม.6/3 ครนูงลักษณ

21สค.,5กย. คณิตศาสตร พสวท. ม.6/1 ครศูริิพร

25กย. โปรแกรมการสรางชิ้นงาน ม.6/2-3 ครจูารุวรรณ

เคมี ม.6/1-2 ครเูดนนภา

ภาษาจีน ม.6/3 ครนูิสสรณ

15.00-16.00 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ทุกหอง ครปูระทวน

11-00-12.00

13.00-15.00

13.00-15.00

09.00-11.00

11.00-12.00

14.00-15.00

ตารางสอนเรียนออนไลน  ภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  2564

ม.6

วันท่ี เวลา วิชา นักเรียน ครูผูสอน


