
วัน ช่ัวโมง เวลา ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4

1 08.10-09.10อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) ว22102 ครูบังอร(212) ส21103 ครูสีดา (333) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326)

2 09.10-10.10 ส21103 ครูสีดา(333) ศ21102 ครูปอลิณ ว22102 ครูบังอร(212) อ21102 T.Matida

3 10.10-11.10 อ21102 T.Matilda ส21103 ครูสีดา (333) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) ว22102 ครูบังอร(212)

4 11.10-12.10 ศ21102 ครูปอลิณ อ21102 T.Matilda ง21102 ครูวันเพ็ญ(121) ส21103 ครูสีดา(333)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ง21102 ครูวันเพ็ญ(121) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) ท21102 ครูอทิตญา(128) อ21102 ครูจงจิตต์(123)

6 14.00-15.00 ท21102 ครูอทิตญา(128) อ21102 ครูจงจิตต์ (123) จ20202 ครูเบญญาภา(122) ศ21102 ครูปอลิณ

7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม

1 08.10-09.10 ศ20205 ส21104 ครูนาฏอนงค์(335) ง20207ครูวันเพ็ญ(121) ท21102 ครูอทิตญา(128)

2 09.10-10.10 ครูปอลิณ อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) อ21102 ครูจงจิตต์(123) ค21202 ครูนวินดา(321)

3 10.10-11.10 ท21102 ครูอทิตญา(128) ส21103 ครูสีดา (333) อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) ว22102 

4 11.10-12.10ค21102 ครูนันทวรรณ(325) ท21102 ครูอทิตญา(128) ส21103 ครูสีดา (333) ครูบังอร(212)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ส21103 ครูสีดา(333) ง21102 ครูวันเพ็ญ(121) ท21102 ครูอทิตญา(128) ศ21102 ครูปอลิณ

6 14.00-15.00 อ21102 ครูจงจิตต์(123) ศ21102 ครูปอลิณ จ20202 ครูเบญญาภา(122) ส21103 ครูสีดา(333)

7 15.00-16.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 ส21103 ครูสีดา(333) ท21102 ครูอทิตญา(128) ว22102 ง21102 ครูวันเพ็ญ(121)

2 09.10-10.10 ง20207 ครูวันเพ็ญ(121) ส21103 ครูสีดา (333)  ครูบังอร(212) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326)

3 10.10-11.10 ว21104 ครูธีรวัฒน์ พ20209 ครูรัตนกร ส21103 ครูสีดา (333) ว20210

4 11.10-12.10 ว20212 (คอม 2) ง20207 ครูวันเพ็ญ(121) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) ครูบังอร(212)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ศ21102 ครูปอลิณ ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) อ21102 ครูจงจิตต์(123) ท21102 ครูอทิตญา(128)

6 14.00-15.00

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10ส21104 ครูนาฏอนงค์(335) ว22102 ศ21102 ครูปอลิณ ค21102 ครูชุดาภรณ์(326)

2 09.10-10.10อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) ครูบังอร(212) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) ง20207ครูวันเพ็ญ(121)

3 10.10-11.10 ว22102 ครูบังอร(212) ค21102 ครูชุดาภรณ์(326) ว21104 ครูธีรวัฒน์ พ21103 ครูรัตนกร

4 11.10-12.10ค21102 ครูนันทวรรณ(325) พ21103 ครูรัตนกร ว20212 (คอม2) อ21102 ครูจงจิตต์(123)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 พ21103 ครูรัตนกร ท21102 ครูอทิตญา(128) ส21104 ครูนาฏอนงค์(335) ส21103 ครูสีดา(333)

6 14.00-15.00 ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10 ว22102 ว21104 ครูธีรวัฒน์ อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) ค21202 ครูนวินดา(321)

2 09.10-10.10  ครูบังอร(212) ว20212 (คอม2) พ21103 ครูรัตนกร ท21102 ครูอทิตญา(128)

3 10.10-11.10 ท21102 ครูอทิตญา(128) พ21104 ครูรัตนกร อ21102 T.Matilda ส21104 ครูนาฏอนงค์(335)

4 11.10-12.10ค21102 ครูนันทวรรณ(325) ส20207 ครูสีดา(333) ศ21102 ครูปอลิณ พ21104 ครูรัตนกร

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 อ21102 ครูจงจิตต์(123) อ20208 ครูณัฐธยาน์(114) พ21104 ครูรัตนกร ว21104 ครูธีรวัฒน์

6 14.00-15.00 พ21104 ครูรัตนกร อ21102 ครูจงจิตต์ (123) ท21102 ครูอทิตญา(128) ว20212 (คอม2)

7 15.00-16.00 สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา)

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - โครงงาน - ครูท่ีปรึกษา

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - จิตอาสา รักการอ่าน - ครูท่ีปรึกษา

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - ลูกเสือ/ยุวกาชาด

พุธ
พักกลางวัน

พฤหัส
พักกลางวัน

ศุกร์
พักกลางวัน

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1

จันทร์
พักกลางวัน

อังคาร
พักกลางวัน



วัน ช่ัวโมง เวลา ม.2/1 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/4

1 08.10-09.10 อ20210 ครูสมหมาย(112) ท22102 ครูจิตรลดา(125) ง20207 ศ22102 ครูเบญจวรรณ

2 09.10-10.10 ค22102 ครูนรินทร์(323) พ23103 ครูอดิเรก ครูปริวัตร(คอม3) ท22102 ครูจิตรลดา(125)

3 10.10-11.10 ง22102 ส22103 ครูธนพรรณ(331) ท22102 ครูจิตรลดา(125) ค22102 ครูนรินทร์(323)

4 11.10-12.10 ครูศุภจิตรา(327) อ20210 ครูสมหมาย(112) ค22102 ครูนรินทร์(323) ส22103 ครูธนพรรณ(331)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ท22102 ครูพิมพวรรณ(127) ว22102 ส22103 ครูธนพรรณ(331) ง20207

6 14.00-15.00 พ23103 ครูอดิเรก ครูสมพิศ(214) อ22102 ครูสมหมาย(112) ครูปริวัตร(คอม3)

7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม

1 08.10-09.10 ค22102 ครูนรินทร์(323) พ20208 ครูอดิเรก จ20204 ครูเบญญาภา(122)อ22102 ครูสมหมาย(112)

2 09.10-10.10 ศ20201 ส22103 ครูธนพรรณ(331) อ20210 ครูสมหมาย(112) พ22104 ครูอดิเรก

3 10.10-11.10 ครูเบญจวรรณ ค22102 ครูนรินทร์(323) ส22103 ครูธนพรรณ(331) ง22102

4 11.10-12.10ส22103 ครูธนพรรณ(331) ว22102 ครูสมพิศ(214) พ22104 ครูอดิเรก ครูศุภจิตรา (327)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 อ22102 ครูสมหมาย(112) พ22104 ครูอดิเรก ง22102 I20202

6 14.00-15.00 พ22104 ครูอดิเรก อ22102 T.Matilda ครูศุภจิตรา ครูนรินทร์(323)

7 15.00-16.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10ส22103 ครูธนพรรณ(331) ง20207 ท22102 ครูจิตรลดา(125) ศ22102 ครูเบญจวรรณ

2 09.10-10.10 อ22102 ครูสมหมาย(112) ครูปริวัตร (คอม3) ศ22102 ครูเบญจวรรณ ท22102 ครูจิตรลดา(125)

3 10.10-11.10 ค22102 ครูนรินทร์(323) ส20212 ครูธนพรรณ(331) อ20210 ครูสมหมาย(112) ว22102

4 11.10-12.10ท22102 ครูพิมพวรรณ(127)อ20210 ครูสมหมาย(112) ส22103 ครูธนพรรณ(331) ครูสมพิศ(214)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ว22102 ครูสมพิศ(214) ศ22102 ครูเบญจวรรณ อ22102 T.Matilda ส22103 ครูธนพรรณ(331)

6 14.00-15.00

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10 อ22102 T.Matilda ศ22102 ครูเบญจวรรณ ว22102 ค22102 ครูนรินทร์(323)

2 09.10-10.10 ศ22102 ครูเบญจวรรณ ส22103 ครูธนพรรณ(331) ครูสมพิศ(214) ท22102 ครูจิตรลดา(125)

3 10.10-11.10 ง20207 ท22102 ครูจิตรลดา(125) พ22103 ครูอดิเรก ส22103 ครูธนพรรณ(331)

4 11.10-12.10 ครูปริวัตร (คอม3) ค22102 ครูนรินทร์(323) ท22102 ครูจิตรลดา(125) พ22103 ครูอดิเรก

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00ส22103 ครูธนพรรณ(331) อ22102 ครูสมหมาย(112) ค22102 ครูนรินทร์(323) ว22102 ครูสมพิศ(214)

6 14.00-15.00 ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10 ว22102 ค22102 ครูนรินทร์(323) จ20204 ครูเบญญาภา(122)อ22102 ครูสมหมาย(112)

2 09.10-10.10  ครูสมพิศ(214) ท22102 ครูจิตรลดา(125) อ22102 ครูสมหมาย(112) ค22102 ครูนรินทร์(323)

3 10.10-11.10ส22104 ครูธนพรรณ(331) ง22102 ค22102 ครูนรินทร์(323) ว20207

4 11.10-12.10 อ20210 ครูสมหมาย(112) ครูศุภจิตรา(327) ส22104 ครูธนพรรณ(331) ครูสมพิศ(214)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00ท22102 ครูพิมพวรรณ(127)อ22102 ครูสมหมาย(112) ศ22102 ครูเบญจวรรณ ส22104 ครูธนพรรณ(331)

6 14.00-15.00 ศ22102 ครูเบญจวรรณ ส22104 ครูธนพรรณ(331) ว22102 ครูสมพิศ(214) อ22102 T.Matilda

7 15.00-16.00 สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา)

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - ลูกเสือ/ยุวกาชาด

พฤหัส
พักกลางวัน

ศุกร์
พักกลางวัน

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - โครงงาน - ครูท่ีปรึกษา

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - จิตอาสา รักการอ่าน - ครูท่ีปรึกษา

พุธ
พักกลางวัน

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2

จันทร์
พักกลางวัน

อังคาร
พักกลางวัน



วัน ช่ัวโมง เวลา ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4

1 08.10-09.10 อ20212 ครูจงจิตต์ (123) ท23102 ครูสุวรรณี(124) ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ค23102 ครูนวินดา(321)

2 09.10-10.10 ท23102 ครูสุวรรณี(124) ค23102 ครูนวินดา(321) พ23104 ครูรัตนกร ส23104 ครูพัชรีวรรณ(332)

3 10.10-11.10 ง20206 ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ค23102 ครูนวินดา(321) ว20209

4 11.10-12.10 ครูณัฐพร(คอม3) พ23104 ครูรัตนกร ส23103 ครูปราโมทย์(336) ครูสุนทรี
พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 พ23104 ครูรัตนกร ง23102 ว23102 ครูสุนทรี อ23102 T.Matilda

6 14.00-15.00 ศ20203 ครูธาดาพงศ์ ครูชนินทร์ ท23102 ครูสุวรรณี(124) พ23104 ครูรัตนกร

7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม

1 08.10-09.10 ง23102 ง20206 อ20212 ครูจงจิตต์(123) ค23102 ครูนวินดา(321)

2 09.10-10.10 ครูชนินทร์ ครูณัฐพร (คอม3) จ20206 ครูเบญญาภา(122) ท23102 ครูสุวรรณี(124)

3 10.10-11.10 ว23102 อ20212 ครูจงจิตต์(123) ท23102 ครูสุวรรณี(124) ศ23102 ครูธาดาพงศ์

4 11.10-12.10 ครูสุนทรี ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ค23102 ครูนวินดา(321) พ23103 ครูรัตนกร
พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ท23102 ครูสุวรรณี(124) ว23102 ครูสุนทรี อ23102 T.Matilda ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332)

6 14.00-15.00 อ23102 ครูอารีย์(111) ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332)ส23103 ครูปราโมทย์(336) อ23102 ครูณัฐธยาน์(114)

7 15.00-16.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 อ23102 T.Matilda ค23102 ครูนวินดา(321) ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ว23102

2 09.10-10.10 ค23102 ครูนวินดา(321) ศ20203 ครูธาดาพงศ์ อ23102 ครูณัฐธยาน์(114) ครูสุนทรี

3 10.10-11.10ส23103 ครูปราโมทย์(336) อ23102 ครูอารีย์(111) ค23102 ครูนวินดา(321) ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332)

4 11.10-12.10 ว23102 ครูสุนทรี ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332) พ23103 ครูรัตนกร ค23102 ครูนวินดา(321)
พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 พ23103 ครูรัตนกร ท23102 ครูสุวรรณี(124) ส23104 ครูพัชรีวรรณ(332) ศ23102 ครูธาดาพงศ์

6 14.00-15.00

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10ส23104 ครูพัชรีวรรณ(332) อ20212 ครูจงจิตต์(123) ง20206 ง23102

2 09.10-10.10 ท23102 ครูสุวรรณี(124) พ23103 ครูรัตนกร ครูณัฐพร (คอม3) ครูชนินทร์

3 10.10-11.10 ค23102 ครูนวินดา(321) ว23102 ง23102 ท23102 ครูสุวรรณี(124)

4 11.10-12.10ส23103 ครูปราโมทย์(336) ครูสุนทรี ครูชนินทร์ ค23102 ครูนวินดา(321)
พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332)ส23103 ครูปราโมทย์(336) ว23102 ครูสุนทรี

6 14.00-15.00 ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด ลูกเสือ/ยุวกาชาด

7 15.00-16.00

1 08.10-09.10 ศ20203 ครูธาดาพงศ์ อ23102 T.Matilda ว23102 ง20206

2 09.10-10.10 ค23102 ครูนวินดา(321) ท23102 ครูสุวรรณี(124) ครูสุนทรี ครูณัฐพร (คอม3)

3 10.10-11.10 อ20212 ครูจงจิตต์ (123) ค23102 ครูนวินดา(321) ท23102 ครูสุวรรณี(124) อ23102 ครูณัฐธยาน์(114)

4 11.10-12.10 อ23102 ครูอารีย์(111) ศ20203 ครูธาดาพงศ์ อ20212 ครูจงจิตต์(123) ค23102 ครูนวินดา(321)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00ส23103 ครูปราโมทย์(336)ส23104 ครูพัชรีวรรณ(332)จ20206 ครูเบญญาภา(122) ท23102 ครูสุวรรณี(124)

6 14.00-15.00 ศ23102 ครูธาดาพงศ์ อ23102 ครูอารีย์(111) อ23102 ครูณัฐธยาน์(114)ส23103 ครูพัชรีวรรณ(332)

7 15.00-16.00 สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา)

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - ลูกเสือ/ยุวกาชาด

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561       ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3

จันทร์

พฤหัส

พักกลางวัน

อังคาร
พักกลางวัน

พักกลางวัน

พุธ
พักกลางวัน

ศุกร์
พักกลางวัน

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - โครงงาน - ครูท่ีปรึกษา

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - จิตอาสา รักการอ่าน - ครูท่ีปรึกษา



วัน ช่ัวโมง เวลา ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3

1 08.10-09.10 ง30285 อ30208 ครูอารีย์(111) ว30116

2 09.10-10.10 ครูศุภจิตรา(327) ค31102 ครูนันทวรรณ(325) ครูสุธิพร (222)

3 10.10-11.10 พ30209 ครูอดิเรก ท30202 ค31102 ครูนันทวรรณ(325)

4 11.10-12.10ค31102 ครูนันทวรรณ(325) ครูพิมพวรรณ(127) พ30209 ครูอดิเรก

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 อ31102 ครูเบญจพร(111) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) I30202

6 14.00-15.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา ครูรภีพร (221)

7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม อ31102 T.Matilda

1 08.10-09.10ท31102 ครูพิมพวรรณ(127) อ30208 ครูอารีย์(111) ส31103 ครูปราโมทย์(336)

2 09.10-10.10ส31103 ครูปราโมทย์(336)ท30208 ครูพิมพวรรณ(127)ค31102 ครูนันทวรรณ(325)

3 10.10-11.10ส30201 ครูนาฏอนงค์(335) พ30209 ครูอดิเรก ว30202
4 11.10-12.10 ง30222 ส31104 ครูปราโมทย์(336) ครูพีระพงษ์(223)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ครูดวงดาว ศ30204 ว31106

6 14.00-15.00 ครูเบญจวรรณ ครูปริวัตร (คอม3)

7 15.00-16.00 ศ31102 ครูธาดาพงศ์ ว30222 ครูสุธิพร(222)
8 16.00-17.00

1 08.10-09.10ค31102 ครูนันทวรรณ(325) อ30216 ครูอารีย์(111) ส31104 ครูปราโมทย์(336)

2 09.10-10.10ส31103 ครูปราโมทย์(336)จ30202 ครูเบญญาภา(122)ค31202 ครูนันทวรรณ(325)

3 10.10-11.10 ง30245 ค31102 ครูนันทวรรณ(325) ว30242 ครูรภีพร(221)
4 11.10-12.10 ครูชนินทร์ ง31102 ครูศุภจิตรา(327) ศ31102 ครูธาดาพงศ์

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00ส31104 ครูปราโมทย์(336)ท31102 ครูพิมพวรรณ(127) ว30267

6 14.00-15.00 ว30116 ส30201 ครูนาฏอนงค์(335) ครูบังอร (212)

7 15.00-16.00 ครูสุธิพร (222) โครงงาน-ครูท่ีปรึกษา ง31102 ครูศุภจิตรา(327)
8 16.00-17.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 อ31102 ครูเบญจพร(111) ส31103 ครูปราโมทย์(336)

2 09.10-10.10 ง31224 ส31103 ครูปราโมทย์(336)ท31102 ครูพิมพวรรณ(127)

3 10.10-11.10 ครูเลาะ ท31102 ครูพิมพวรรณ(127) ว30222

4 11.10-12.10 ส30201 ครูนาฏอนงค์(335)  ครูสุธิพร(222)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ง31102 ครูศุภจิตรา(327) อ30216 ครูอารีย์(111) ค31202 ครูนันทวรรณ(325)

6 14.00-15.00 อ31102 T.Matilda จ30202 ครูเบญญาภา(122) ว30202

7 15.00-16.00ส30201 ครูนาฏอนงค์(335) อ31102 T.Matilda ครูพีระพงษ์(223)

1 08.10-09.10 พ31102 ครูอดิเรก ท30208 ครูพิมพวรรณ(127) ว30242 

2 09.10-10.10ท31102 ครูพิมพวรรณ(127) พ31102 ครูอดิเรก ครูรภีพร(221)

3 10.10-11.10 ว31106 ว30116 ค31202 ครูนันทวรรณ(325)

4 11.10-12.10 ครูปริวัตร (คอม3) ครูสุธิพร (222) พ31102 ครูอดิเรก

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ง30245 ว31106 อ31102 ครูเบญจพร(111)

6 14.00-15.00 ครูชนินทร์ ครูปริวัตร(คอม3) ว30267 ครูบังอร(212)

7 15.00-16.00 ศ23102 ครูธาดาพงศ์ ส31103 ครูปราโมทย์(336)ท31102 ครูพิมพวรรณ(127)

พักกลางวัน

พักกลางวัน
พฤหัส

ศุกร์
พักกลางวัน

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4

จันทร์

อังคาร

พุธ พักกลางวัน



วัน ช่ัวโมง เวลา ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

1 08.10-09.10 ศ32102 ครูปอลิณ ค32102 ครูปัลกร(322) จ30204 ครูเบญญาภา(122)
2 09.10-10.10 ง30233 ครูวันเพ็ญ(121) ท30210 ครูวรรณศิริ(126) ค32102 ครูปัลกร(322)
3 10.10-11.10 ง30212 ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332) ว30263 ครูพีระพงษ์(223)
4 11.10-12.10 ครูธีรวัฒน์ (คอม2) อ30218 ครูเบญจพร(114) ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) ว30203
6 14.00-15.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา ครูพีระพงษ์(223)
7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม ชุมนุม
8 16.00-17.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 อ32102 T.Matilda อ30218 ครูเบญจพร(114) ค32202 ครูปัลกร(322)

2 09.10-10.10 ง30217 ท30210 ครูวรรณศิริ(126) ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332)

3 10.10-11.10 ครูเลาะ จ30204 ครูเบญญาภา(122) ง30212

4 11.10-12.10ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332) อ32102 T.Matilda ครูธีระวัฒน์(คอม2)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ท32101 ครูวรรณศิริ(126) ง30212 ว30243

6 14.00-15.00 ง30247 ครูธีรวัฒน์(คอม2) ครูรภีพร(221)

7 15.00-16.00 ครูชนินทร์ ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332) อ32102 T.Matilda

1 08.10-09.10 ว30108 ศ30205 ค32202 ครูปัลกร(322)

2 09.10-10.10 ครูรภีพร(221) ครูปอลิณ ว30203

3 10.10-11.10 พ32102 ครูอดิเรก จ30204 ครูเบญญาภา(122) ครูพีระพงษ์(223)

4 11.10-12.10 ง30224 ค32102 ครูปัลกร(322) พ32102 ครูอดิเรก

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ครูดวงดาว พ32102 ครูอดิเรก ว30223 ครูสุธิพร(222)

6 14.00-15.00 ท32102 ครูวรรณศิริ(126) อ30210 ครูเบญจพร(114)

7 15.00-16.00 อ30210 ครูเบญจพร(114) ท32102 ครูวรรณศิริ(126)

1 08.10-09.10 พ30210 ครูอดิเรก ว30108 ค32102 ครูปัลกร(322)

2 09.10-10.10 ค32102 ครูปัลกร(322) ครูรภีพร(221) ศ32102 ครูปอลิณ

3 10.10-11.10อ32102 ครูณัฐธยาน์(114) ท30204 ครูวรรณศิริ(126) ว30243 ครูรภีพร(221)

4 11.10-12.10 ง32102 ครูดวงดาว อ30210 ครูเบญจพร(114) ท32102 ครูวรรณศิริ(126)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ง30217 พ30210 ครูอดิเรก อ30210 ครูเบญจพร(114)

6 14.00-15.00 ครูเลาะ ส30203 ครูสีดา(333) ง32102 ครูดวงดาว

7 15.00-16.00 ส30203 ครูสีดา(333) ง32102 ครูดวงดาว จ30204 ครูเบญญาภา(122)

1 08.10-09.10 ท32101 ครูวรรณศิริ(126) ศ32102 ครูปอลิณ ว30263 

2 09.10-10.10 ค32102 ครูปัลกร(322) ท32102 ครูวรรณศิริ(126) ครูพีระพงษ์(223)

3 10.10-11.10ส32102 ครูพัชรีวรรณ(332)ท30204 ครูวรรณศิริ(126) พ30210 ครูอดิเรก

4 11.10-12.10 ง30233 ครูวันเพ็ญ(121) อ32102 ครูณัธยาน์(114) ค32202 ครูปัลกร(322)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ส30203 ครูสีดา(333) พ30215 ครูอดิเรก ว30223 

6 14.00-15.00 ง30291 ส30203 ครูสีดา(333) ครูสุธิพร(222)

7 15.00-16.00 ครูศุภจิตรา(327) โครงงาน-ครูท่ีปรึกษา อ32102 ครูณัฐธยาน์(114)
8 16.00-17.00

จันทร์

พฤหัส
พักกลางวัน

พักกลางวันศุกร์

พุธ
พักกลางวัน

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5

อังคาร
พักกลางวัน

พักกลางวัน



วัน ช่ัวโมง เวลา ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

1 08.10-09.10 ท30206 ครูวรรณศิริ(126) ว30205

2 09.10-10.10 ส33104 ครูนาฏอนงค์(335) ครูพีระพงษ์(223)

3 10.10-11.10 ง30287 ครูวันเพ็ญ(121) ส33104 ครูนาฏอนงค์(335)

4 11.10-12.10 อ30214 ครูอารีย์(111) ค33202 ครูปัลกร(322)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา) สวดมนต์ (ครูท่ีปรึกษา)

6 14.00-15.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

7 15.00-16.00 ชุมนุม ชุมนุม

1 08.10-09.10 ศ33102 ครูเบญจวรรณ ค33102 ครูชุดาภรณ์(326) ท33102 ครูจิตรลดา(125)

2 09.10-10.10 ท33102 ครูจิตรลดา(125) พ33102 ครูรัตนกร ค33102 ครูชุดาภรณ์(326)

3 10.10-11.10ค33102 ครูชุดาภรณ์(326) ง30208 อ30212 ครูเบญจพร(111)

4 11.10-12.10ส33103 ครูนาฏอนงค์(335) ครูณัฐพร (คอม3) ว30245 ครูรภีพร(221)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 อ33102 ครูอารีย์(111) ว30109 พ33102 ครูรัตนกร

6 14.00-15.00 พ33102 ครูรัตนกร ครูสมพิศ(214) ส33103 ครูนาฏอนงค์(335)

7 15.00-16.00ส33104 ครูนาฏอนงค์(335) อ30212 ครูเบญจพร(111) จ30205 ครูเบญญาภา(122)

8 16.00-17.00 แนะแนว-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 จ30205 ครูเบญญาภา(122) ว30225

2 09.10-10.10 ง33102 ครูเลาะ  ครูสุธิพร(222)

3 10.10-11.10 ท33102 ครูจิตรลดา(125) ง30208

4 11.10-12.10 อ33102 ครูอารีย์(111) ครูณัฐพร (คอม3)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ส33103 ครูนาฏอนงค์(335) ค33202 ครูปัลกร(322)

6 14.00-15.00 ง30280 อ33102 T.Matilda

7 15.00-16.00 ครูเลาะ โครงงาน-ครูท่ีปรึกษา

1 08.10-09.10 ท30206 ครูวรรณศิริ(126) ว30205

2 09.10-10.10 จ30205 ครูเบญญาภา(122) ครูพีระพงษ์(223)

3 10.10-11.10 อ30214 ครูอารีย์(111) ค33202 ครูปัลกร(322)

4 11.10-12.10 ศ33102 ครูเบญจวรรณ อ33102 ครูอารีย์(111)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 ท33102 ครูจิตรลดา(125) ว30225 ครูสุธิพร(222)

6 14.00-15.00 ง30205 ท33102 ครูจิตรลดา(125)

7 15.00-16.00 ครูณัฐพร(คอม3) ง33102 ครูเลาะ

1 08.10-09.10 ท33102 ครูจิตรลดา(125) ค33102 ครูชุดาภรณ์(326) ศ33102 ครูเบญจวรรณ
2 09.10-10.10ค33102 ครูชุดาภรณ์(326) อ30212 ครูเบญจพร(111) จ30205 ครูเบญญาภา(122)
3 10.10-11.10 ว30109 ง30287 ครูวันเพ็ญ(121) ค33102 ครูชุดาภรณ์(326)
4 11.10-12.10 ครูสุนทรี อ33102 T.Matilda ส33103 ครูนาฏอนงค์(335)

พัก 12.10-13.00

5 13.00-14.00 อ33102 T.Matilda ส33103 ครูนาฏอนงค์(335) ว30245 
6 14.00-15.00ส33103 ครูนาฏอนงค์(335) ง30245 ครูรภีพร(221)
7 15.00-16.00 ง33102 ครูเลาะ ครูดวงดาว อ30212 ครูเบญจพร(111)
8 16.00-17.00 ชุมนุม

ศุกร์ พักกลางวัน

พุธ
พักกลางวัน

ตารางเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6

จันทร์
พักกลางวัน

พักกลางวันอังคาร

พฤหัส
พักกลางวัน








