ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (1) เรียนห้อง 1302
อาจารย์ประจาชั้น อ.ดร.ปราโมทย์ สกุลรักความสุข อ.สุฑามาศ แก้วบางพูด อ.ณัฐยาน์ เชาว์เฉลิมกุล

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

จ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 -

คาบที่ 5

12.30 น. 12.30 - 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

การงานอาชีพ(2)

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

ศิลปะ2

แนะแนว

ง21102
อ.ดร.ยาตรา (ห้องLab1)+อ.พรนิดา (ห้อง224)

ท21209
อ.สุกัญญา (ห้อง1304) , อ.พิมลกร

ศ21102
อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

กน 2
อ.จุฑามาศ

คณิตศาสตร์2

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

ภาษาไทย2

ทักษะฯคณิ ต2

ค21102

อ21204

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
ส21102

ท21102

ค20202

ผศ.ดร.สุธินันท์ (ห้อง1404) อ.วีรพล

อ.Lee/อ.รุจิรา

อ.อาธิป(ห้อง1309)/อ.กิตติยา

อ.วีรพล

ภาษาอังกฤษ2
อ21102
อ.พฤกษาพันธ์ (ห้อง1309) , อ.ชินดนัย

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2
(ก.1ห้อง 1311)

เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

ภาษาไทย2

ทักษะฯวิทย์

ท21102

ว20202

อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1303) อ.สิรมิ ณี

อ.กนกภรณ์ อ.ปณาลี

ภาษาอังกฤษ2

สุขศึกษา2

อ 21102

พ21102

ก20201,ภ20201
อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1311),
อ.อรัญญิกา ซอวิน(1302)

วิทยาศาสตร์2

อ.ศรินทร (ห้อง1303), อ.สุฑามาศ

ลูกเสือ - เนตรนารี

วิทยาศาสตร์2
ว21102
อ.นันทกานต์(lab ม.1),
อ.สุมิตรา (labเคมี)

สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2
ส21102 , ส21104
อ.ศรินทร(ห้อง1303), อ.สุฑามาศ

พลศึกษา2
พ21104
อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.เทพรัตน์

ว21102

คณิตศาสตร์2

อ.นันทกานต์(lab ม.1),
อ.สุมิตรา (labฟิสิกส์ ชั้น6)

ค21102

อ.สุรวงศ์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน
อ.พฤกษาพันธ์ (1303), อ.ชินดนัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ผศ.ดร.สุธินันท์ (ห้อง1304) อ.วีรพล

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (2) เรียนห้อง 1303
อาจารย์ประจาชั้น อ.สุมาลี ไพรวงษ์ อ.สิริมณี ศักดิ์พรหม, อ.เทพรัตน์ เข็มเพชร , อ.พิมลกร ทวยหาญ
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 -

คาบที่ 5

12.30 น. 12.30 - 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

ภาษาอังกฤษ2
อ 21102
อ.พฤกษาพันธ์ (1309), อ.ชินดนัย

พ
พฤ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

อ

อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1309),
อ.อรัญญิกา ซอวิน(1303)

ทักษะฯวิทย์

ท21209

พ21104
อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์

อ.สุกัญญา (ห้อง1405) , อ.พิมลกร

อ.เทพรัตน์,อ.มนทรัตน์

อ.กนกภรณ์,อ.ปณาลี

แนะแนว

สุขศึกษา2

กน 2
อ.จุฑามาศ

พ21102
อ.สุรวงศ์

ว20202

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

ศิลปะ2

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

ศ21102

อ21204

อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

อ.Lee/อ.รุจิรา

คณิตศาสตร์2

ภาษาไทย2

ค21102
อ.จุฑามาศ (1302), อ.ธนกฤต

ท21102

ลูกเสือ - เนตรนารี

อ.อาธิป(1411)/อ.กิตติยา

วิทยาศาสตร์2

(ก.1ห้อง1305)

พลศึกษา2

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

ก20201,ภ20201

พักรับประทานอาหารกลางวัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
ส21102
อ.ศรินทร (ห้อง1302), อ.สุฑามาศ

จ

ว21102

สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2

อ.ศิรญ
ิ า (lab ม.1),
อ.สุมิตรา (lab เคมี)

ส21102 , ส21104
อ.ศรินทร(1502), อ.สุฑามาศ

คณิตศาสตร์2

การงานอาชีพ(2)

ค21102
อ.จุฑามาศ (1302), อ.ธนกฤต

ง21102

ทักษะฯคณิต2
ค20202

อ.ดร.ยาตรา (ห้องLab1)+อ.ทิพภาภรณ์ (222)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ธนกฤต

วิทยาศาสตร์2

ศ

ว21102
ภาษาไทย2
อ.ศิรญ
ิ า (lab ม.1),
ท21102
อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1302) อ.สิรมิ ณี
อ.สุมิตรา (lab ฟิสิกส์ ชั้น6)
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

ภาษาอังกฤษ2
อ21102
อ.พฤกษาพันธ์ (ห้อง1311) , อ.ชินดนัย

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (3) เรียนห้อง 1304
อาจารย์ประจาชั้น อ.จุฑามาศ มีอุสาห์ อ.จตุพร บุญชัยยุทธศักดิ์ อ.รุจิรา เต็งเฉี้ยง อ.สุดาพร แท่งทอง
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

11.20 -

คาบที่ 5

10.35 - 11.20 น. 12.30 น. 12.30 - 13.15 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

วิทยาศาสตร์2

พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

อ

ศิลปะ2

คณิตศาสตร์2

ภาษาอังกฤษ2

ศ21102

ค21102

อ 21102

อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

อ.เกษชุดา (1305), อ.จุฑามณี

อ.นาถนิสถ์ (ห้อง 1402), อ.รินทิพย์

ภาษาไทย2

แนะแนว

ภาษาอังกฤษ2

ท21102

กน 2

อ21102

อ.อาธิป(1504))/อ.กิตติยา

อ.จุฑามาศ

อ.นาถนิสถ์ (ห้อง 1309), อ.รินทิพย์

พลศึกษา2

เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

พ21104
อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์
อ.เทพรัตน์,อ.มนทรัตน์

ก20201,ภ20201
อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1311),
อ.อรัญญิกา ซอวิน(1304)

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ว21102
อ.สิรธิ ิดา (labกิจกรรมชั้น5),
อ.จตุพร (lab ม.1)

จ

ทักษะฯคณิต2

สุขศึกษา2

ภาษาไทย2

ค20202

พ21102

ท21102

อ.จุฑามณี

อ.สุรวงศ์

อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1505) อ.สิรมิ ณี

วิทยาศาสตร์2
สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2

ว21102

ส21102 , ส21104
อ.นนทรี(1311), อ.สุฑามาศ

อ.สิรธิ ิดา (labกิจกรรมชั้น5),
อ.จตุพร (lab ม.1)

(ก.1ห้อง1302)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2

อ21204

ส21102

อ.Lee/อ.รุจิรา

อ.นนทรี (ห้อง1408), อ.สุฑามาศ

คณิตศาสตร์2

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

การงานอาชีพ(2)

ค21102

ท21209

ง21102

อ.เกษชุดา (1311), อ.จุฑามณี
อ.พิมลกร (ห้อง1404) , อ.กษิษฐา
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

ลูกเสือ - เนตรนารี

ทักษะฯวิทย์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว20202
อ.กนกภรณ์,อ.ปณาลี

อ.ดร.ยาตรา (ห้องเบเกอรี่)+อ.ทิพภาภรณ์ (222)

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (4) เรียนห้อง 1305
อาจารย์ประจาชั้น อ.นนทรี พรมมี อ.พรนิดา น้าทิพย์ อ.สุรวงศ์
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.20 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

12.30 น.

12.30 - 13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

วิทยาศาสตร์2
คณิตศาสตร์2

ภาษาอังกฤษ2

ว21102

สุขศึกษา2

ค21102
อ.สิทธิกร (1304), อ.ศิรชั ชรินทร์

อ21102
อ.นาถนิสถ์ (ห้อง1402), อ.รินทิพย์

อ.กนกภรณ์ (lab ม.1),
อ.จตุพร (labกิจกรรมชั้น 5)

พ21102
อ.สุรวงศ์

อ
พ
พฤ
ศ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

(ก.1ห้อง 1303)

ภาษาอังกฤษ2

ภาษาไทย2

ทักษะฯวิทย์

พ21104

อ 21102

ท21102

ว20202

อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์

อ.นาถนิสถ์ (1711), อ.รินทิพย์

อ.อาธิป(1711)/อ.กิตติยา

อ.ภานุพงศ์,อ.ปณาลี

อ.เทพรัตน์,อ.มนทรัตน์

สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2
ส21102 , ส21104
อ.นนทรี (ห้อง 1403), อ.โชติกา

ลูกเสือ - เนตรนารี

พลศึกษา2

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

วิทยาศาสตร์2

พักรับประทานอาหารกลางวัน

จ

การงานอาชีพ(2)
ง21102

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
ส21102

อ.ทิพภาภรณ์ (222)+อ.พรนิดา (ห้องเบเกอรี่)

อ.นนทรี (ห้อง522), อ.โชติกา
เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

ศิลปะ2

ก20201,ภ20201

แนะแนว

ศ21102
อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1304),
อ.อรัญญิกา ซอวิน(1305)

กน 2
อ.จุฑามาศ

ว21102

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

อ.กนกภรณ์ (lab ม.1),
อ.จตุพร (labเคมี)

ท21209
อ.พิมลกร (ห้อง1703) , อ.กนิษฐา

ภาษาไทย2

คณิตศาสตร์2

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

ท21102

ค21102

อ21204

อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1502) อ.สิรมิ ณี
อ.สิทธิกร (1502), อ.ศิรชั ชรินทร์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

ทักษะฯคณิต2
ค20202

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ศิรชั ชรินทร์

อ.Lee/อ.รุจิรา

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (5) เรียนห้อง 1309
คาบ
วัน

อาจารย์ประจาชั้น อ.กนกภรณ์ แซ่คู่ อ.นภัสวรรณ , อ.ปณาลี สติคราม , อ.อภิญญา แขกระจ่าง
11.20 คาบที่ 2
คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6
คาบที่ 7

คาบที่ 1
8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น. 12.30 น.

12.30 - 13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

ว21102

ภาษาไทย2

ภาษาอังกฤษ2

สุขศึกษา2

อ.กนกภรณ์ (lab ม.1),
อ.จารุวรรณ (labเคมี)

ท21102

อ 21102

อ.อาธิป(ห้อง1402)/อ.กิตติยา

อ.ศุภร์ (1402 ), อ.นภัสวรรณ

พ21102
อ.มนทรัตน์

คาบที่ 8

คาบที่ 9

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

วิทยาศาสตร์2

จ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
ส21102
อ.นนทรี (ห้อง1505), อ.โชติกา

ลูกเสือ - เนตรนารี

พ
พฤ
ศ

คณิตศาสตร์2

ศิลปะ2

ค21102
อ.ทิพย์วรรณ (547), อ.พงษ์ไพบูลย์

ศ21102
อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

การงานอาชีพ(2)
ง21102

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

อ.ณัฐนิชา (222)+อ.พรนิดา (Bakery)

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

ภาษาอังกฤษ2

ท21209

อ21102

อ.พิมลกร (ห้อง1305) , อ.กษิษฐา

อ.ศุภร์ (ห้อง1410), อ.นภัสวรรณ

สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2
ส21102 , ส21104

(ก.1ห้อง 1402)

พลศึกษา2

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

วิทยาศาสตร์2
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

ว21102

อ21204

อ.กนกภรณ์ (lab ม.1),
อ.จารุวรรณ (labกิจกรรม ชั้น5)

อ.Lee/อ.รุจิรา

เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

ภาษาไทย2

แนะแนว

ก20201,ภ20201

ท21102
อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1305) อ.สิรมิ ณี

กน 2
อ.จุฑามาศ

อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1304),
อ.อรัญญิกา ซอวิน(1309)

ทักษะฯคณิต2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ค20202
อ.พงษ์ไพบูลย์

ทักษะฯวิทย์

พ21104

คณิตศาสตร์2

ว20202

อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์

ค21102

อ.คุณานันต์, อ.ชวัลกร
อ.นนทรี (ห้อง1402), อ.โชติกา
อ.เทพรัตน์,อ.มนทรัตน์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

อ.ทิพย์วรรณ (1402), อ.พงษ์ไพบูลย์

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.1 (6) เรียนห้อง 1311

อาจารย์ประจาชั้น อ.เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม อ.อาธิป เมืองนาม อ.ธัชชัย วุฒิกลชัย
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.20 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

12.30 น.

12.30 - 13.15 น.

13.15 - 14.00 น.

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

เปิดโลกเกาหลี,เปิดโลกเมียนมาร์

จ

ภาษาไทย2

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด2

พัฒนาทักษะภาษาไทย2

ก20201,ภ20201

ท21102
อ.ดร.ปราโมทย์(ห้อง1410) อ.สิริมณี

อ21204

ท21209
อ.พิมลกร (ห้อง1410) , อ.กษิษฐา

อ.ภูมิพิมพ์กานต์(1404),
อ.อรัญญิกา ซอวิน (1311)

อ.Lee/อ.รุจิรา

ลูกเสือ - เนตรนารี

(ก.1ห้อง1410)

พฤ

ภาษาอังกฤษ2

คณิตศาสตร์2

อ21102

ค21102

ทักษะฯวิทย์
ว20202

อ.นนทรี (ห้อง1410 ), อ.โชติกา

อ.ศุภร์ (ห้อง1404), อ.นภัสวรรณ

อ.เปรียบฟ้า (1305), อ.กิตติธัช

อ.ปณาลี,อ.คุณานันต์

อ.จุฑามาศ

ว21102

ภาษาอังกฤษ2

สุขศึกษา2

อ.จตุพร (labฟิสกิ ส์ ชั้น 6),
อ.จารุวรรณ (labกิจกรรม ชั้น5)

อ 21102

พ21102

อ.ศุภร์ (ห้อง1704), อ.นภัสวรรณ

อ.มนทรัตน์

พลศึกษา2
ทักษะฯคณิ ต2
ค20202

พ21104
อ.สุมาลี,อ.ปิ ยะพงษ์

อ.กิตติธชั

อ.เทพรัตน์,อ.มนทรัตน์

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 2

คณิตศาสตร์2

ศิลปะ2

ค21102

ศ21102

อ.เปรียบฟ้า (1410), อ.กิตติธัช

อ.ศุภจิรา, อ.ธีรศักดิ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

อ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม2
ส21102

แนะแนว
กน 2

วิทยาศาสตร์2

ภาษาไทย2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท21102
อ.อาธิป(1410)/อ.กิตติยา

วิทยาศาสตร์2

ศ

การงานอาชีพ(2)

สังคมศึกษาฯ2 ประวัติศาสตร์2

ง21102

ส21102 , ส21104

อ.ทิพภาภรณ์ (222)+อ.พรนิดา (Bakery)

อ.นนทรี (ห้อง1503), อ.โชติกา

*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

ว21102
อ.จตุพร (lab ม.1),
อ.จารุวรรณ (labฟิสกิ ส์ ชั้น 6)
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