ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(1) เรียนห้อง 1402

อาจารย์ประจาชั้น อ.สุกัญญา บุญทวี อ.สาริน นุชอุดม อ.พาขวัญ ลั่นนาวา อ.พันทิวา งามพจนวงศ์
วัน

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

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.

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

จ

อ

คาบที่ 1

ท22208
อ.สุกัญญา บ. (ห้อง1312), อ.กนิษฐา

เพิ่มเติมเลือก
กลุ่ม 2

ภาษาไทย4

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ท22102
อ.สรัญญา (ห้อง1412), อ.ปุณณชัย

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

แนะแนว
กน4
อ.ภรภัค

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

วิทยาศาสตร์4

ว20204

ว22102

อ.ชวัลกร(1409),อ.สิริธดิ า

อ.ธนลาวัณย์(labม.2) ,อ.ปณาลี(Labฟิสิกส์)

คณิตศาสตร์4

ภาษาอังกฤษ4

ค22102
อ.จุฑามาศ (ห้อง1405), อ.ไพรัช

อ22102
อ.ปารมี (1412) , อ.สาริน

พลศึกษา4

ศ

เพิ่มเติมเลือก
กลุ่ม 1

วิทยาศาสตร์4

ศิลปะ4

ว22102

ศ22102
อ.โยษิตา,อ.กฤตยภรณ์

อ.ธนลาวัณย์(labม.2) ,อ.ปณาลี(Labม.3)
(กลุ่ม1ห้อง1711)

(กลุ่ม1 ห้อง1312 )

พ22104
ภาษาไทย4
อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต
ท22102
อ.สรัญญา,อ.ปุณณชัย
อ.ปริญญ์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

คณิตศาสตร์4

น20201 ก20202

ค22102
อ.จุฑามาศ (ห้อง 1510), อ.ไพรัช

อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.ปารมี (1502) , อ.สาริน

สุขศึกษา4

ลูกเสือ - เนตรนารี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
ส22102
อ.เบญจลักษ์(ห้อง1510), อ.วัชรพงศ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พ22102
อ.สุรวงศ์
Lab4, Lab3, Fablab

วิทยาการคานวณ2
ว22104
อ.ณัฏฐาทิพ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.เบญจลักษ์(1810), อ.วัชรพงศ์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(2) เรียนห้อง 1403
อาจารย์ประจาชั้น อ.เบญจลักษ์ พงศ์พัชรศักดิ์ อ.ปุณณชัย จันปุ้ม อ.กนิษฐา อาจหินกอง อ.พวงผกา ใจ๋ใจ

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

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.

ภาษาไทย4

จ

อ

คาบที่ 1

ท22102
อ.เอกพงษ์ (ห้อง1709), อ.ปุณณชัย

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 2

11.20 -

คาบที่ 5

12.30 น. 12.30 - 13.15 น.
พลศึกษา4

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.

พ22104

แนะแนว

ศิลปะ4

อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต

กน4
อ.ภรภัค

ศ22102
อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

อ.ปริญญ์
(กลุ่ม1 ห้อง1408 )

ภาษาอังกฤษ4

คณิตศาสตร์4

อ22102
อ.ปารมี (1612) , อ.สาริน

ค22102
อ.จุฑามาศ (ห้อง1405), อ.เกษชุดา

วิทยาศาสตร์4

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ว22102

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

อ.นาตยา(labม.2) ,อ.วริศรา(Labชีวะชั้น6)

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.ปารมี (1409) , อ.สาริน

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.เบญจลักษ์(1511), อ.วัชรพงศ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาไทย4
ท22102
อ.ปุณณชัย, อ.เอกพงษ์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
ส22102
อ.เบญจลักษ์(1408), อ.วัชรพงศ์

ลูกเสือ - เนตรนารี

วิทยาการคานวณ2
พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ว22104

ท22208
อ.สุกัญญา บ. (ห้อง1503), อ.กนิษฐา

อ.ณัฏฐาทิพ ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

LabEAI1 , ICT , Fablab

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ว20204
อ.ชวัลกร(1502),อ.วริศรา

(กลุ่ม1ห้อง1405)

ศ

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 1

คณิตศาสตร์4

ค22102
อ.จุฑามาศ (ห้อง1504), อ.เกษชุดา
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

วิทยาศาสตร์4

เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

สุขศึกษา4

ว22102

น20201 ก20202

อ.นาตยา(labม.2) ,อ.วริศรา(Labเคมีชั้น6)

อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

พ22102
อ.สุรวงศ์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(3) เรียนห้อง 1404
อาจารย์ประจาชั้น อ.กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว , อ.ปริญญ์ พรหมม่วง , อ. สิริธิดา หาริกัน
คาบที่ 1
8.15 - 9.00 น.

พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

9.00 - 09.45 น.

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

จ

อ

คาบที่ 2

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.50 - 10.35 น.

คาบที่ 5

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

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 2
ว22104

ศ22102
อ.โยษิตา,อ.กฤตยภรณ์

อ.ณัฏฐาทิพ ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

ภาษาไทย4

คณิตศาสตร์4

ท22102
อ.ปุณณชัย(ห้อง1508) อ.ณัฏฐพล

ค22102

Lab3, Lab4, Fablab

ผศ.ดร.สุธนิ ันท์(ห้อง1305) , อ.ทิพวรรณ
(กลุ่ม1 ห้อง 1702)

ภาษาอังกฤษ4

ภาษาไทย4

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

อ22102
อ.ธวัชพล (ห้อง1504) , อ.วีรนิ ทร์ทิรา

ท22102

ว20204

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

อ.ชวัลกร(1702),อ.วริศรา

คาบที่ 6
13.15 - 14.00 น.

คาบที่ 7

คาบที่ 8

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.
(กลุ่ม1ห้อง1302)

พลศึกษา4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
พ22104
ส22102
อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต
อ.เบญจลักษ์(ห้อง1412), อ.กิ่งกาญจน์ อ.ปริญญ์

วิทยาการคานวณ2

ศิลปะ4

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 1

11.20 -

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาอังกฤษ4

สุขศึกษา4

อ22102
อ.ธวัชพล (1509) , อ.วีรนิ ทร์ทิรา

พ22102
อ.กิรยิ า

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.เบญจลักษ์(ห้อง1510), อ.กิ่งกาญจน์

แนะแนว
กน4
อ.ภรภัค

เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

น20201 ก20202
อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

ลูกเสือ - เนตรนารี

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.วีรพล (Lab ม.2) อ.นราวิชญ์ (Lab ฟิสิกส์)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิทยาศาสตร์4

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

คณิตศาสตร์4

ว22102

ท22208
อ.กนิษฐา (ห้อง 1403), อ.ธนัญญา

ค22102
ผศ.ดร.สุธินันท์ (ห้อง1305) , อ.ทิพวรรณ

อ.วีรพล (Lab ม.2) อ.นราวิชญ์ (Labชีวะ)

*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

คาบที่ 9
15.35 - 16.20 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(4) เรียนห้อง 1405

อาจารย์ประจาชั้น อ.ดร.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์ อ.ณัฏฐพล เขียวเสน อ.ภรภัค วงศ์อรุณ
คาบที่ 1
8.15 - 9.00 น.

พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

9.00 - 09.45 น.

ภาษาอังกฤษ4

จ

อ

คาบที่ 2

อ22102
อ.ธวัชพล (ห้อง1612) , อ.วีรนิ ทร์ทิรา

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 -

คาบที่ 5

12.30 น. 12.30 - 13.15 น.
ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 2

ว20204
อ.สิริธิดา(1403),อ.วริศรา

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9
15.35 - 16.20 น.

13.15 - 14.00 น.

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

สุขศึกษา4

สังคมศึกษา
ส22102

แนะแนว

พ22102
อ.กิรยิ า

กน4
อ.ภรภัค

อ.กิ่งกาญจน์(1705)
อ.วัชพล
(กลุ่ม1 ห้อง 533 )

ศิลปะ4

วิทยาศาสตร์4

ศ22102
อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

ว22102
อ.วีรพล (Lab ม.2) อ.นราวิชญ์ (Labกิจกรรม)

คณิตศาสตร์4

ภาษาไทย4

ค22102
ผศ.ดร.สุธินันท์ (ห้อง1605), อ.วรวุฒิ

ท22102
อ.ปุณณชัย(ห้อง1302), อ.ณัฏฐพล
ประวัติศาสตร์
พลศึกษา4
ส22104
พ22104
อ.กิ่งกาญจน์(1711) อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต
อ.วัชพล
อ.ปริญญ์

วิทยาการคานวณ2
ว22104
อ.ณัฏฐาทิพ ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

Lab3, Lab4, Fablab

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 1

คณิตศาสตร์4

ค22102
ผศ.ดร.สุธินันท์ (ห้อง1505) , อ.วรวุฒิ
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ภาษาไทย4

ท22208
อ.กนิษฐา (ห้อง1412), อ.พิมลกร

ท22102

ลูกเสือ - เนตรนารี

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ภาษาอังกฤษ4

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

อ22102
อ.ธวัชพล (1403) , อ.วีรนิ ทร์ทิรา

(กลุ่ม1ห้อง1412)
เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

น20201 ก20202

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
ส22102
อ.วัชพล(ห้อง1312), อ.กิ่งกาญจน์

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.วีรพล (Lab ม.2) อ.นราวิชญ์ (Labชีวะ)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(5) เรียนห้อง 1408

อาจารย์ประจาชั้น อ.สิทธิกร เรืองศรี อ.ฑิกามาศ ศรีทองกุล อ.วัชพล ตุลยวิไลกุล

อ
พ
พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ 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.

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.วัชพล(ห้อง1810), อ.กิ่งกาญจน์

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 2

ภาษาไทย4

คณิตศาสตร์4

ท22102
อ.เอกพงษ์(ห้อง1811) , อ.ณัฏฐพล

ค22102
อ.สุธารัตน์(ห้อง1508) , อ.สิทธิกร

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.

ภาษาอังกฤษ4

วิทยาศาสตร์4

อ22102
อ.เมธาพร (ห้อง1811) , อ.ฑิกามาศ

ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ม.2) อ.ภาณุพงศ์ (Labเคมี)

วิทยาการคานวณ2

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

วิทยาศาสตร์4

ท22208
อ.กนิษฐา (ห้อง1510), อ.พิมลกร

ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ม.2) อ.ภาณุพงศ์ (Labชีวะ)

คณิตศาสตร์4

ศิลปะ4

ค22102
อ.สุธารัตน์(1511) , อ.สิทธิกร

ศ22102
อ.โยษิตา, อ.กฤตยาภรณ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ว22104

แนะแนว

อ.ณัฏฐาทิพ ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

กน4
อ.ภรภัค

(L3), (E-AI1), (Fablab)
ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

ว20204
อ.สิริธิดา(1312),อ.นราวิชญ์

ลูกเสือ - เนตรนารี

พลศึกษา4
พ22104
อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต
อ.ปริญญ์

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.เมธาพร (1404) , อ.ฑิกามาศ

(กลุ่ม1 ห้อง 1511)

ภาษาไทย4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ท22102
อ.เอกพงษ์, อ.ณัฏฐพล

(กลุ่ม1ห้อง1605)

ศ

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 1

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4
อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

สุขศึกษา4

น20201 ก20202

พ22102
อ.กิรยิ า

อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
ส22102
อ.วัชพล(1302), อ.กิ่งกาญจน์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(6) เรียนห้อง 1409

อาจารย์ประจาชั้น อ.สรัญญา ปัญญะสุทธิ์ อ.ธนัญญา นวนกระโทก อ.พรพิมล แตงไทย

อ
พ
พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ 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 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.

เพิม่ เติมเลือก

ภาษาไทย4

ภาษาอังกฤษ4

ค22102
อ.ระพีพัฒน์(532) , อ.ดร.ธีรเชษฐ์

กลุ่ม 2

ท22102
อ.สรัญญา(1709), อ.ณัฏฐพล

อ22102
อ.เมธาพร (1403) , อ.ฑิกามาศ

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ภาษาอังกฤษ4

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

อ22102
อ.เมธาพร (1612) , อ.ฑิกามาศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม4
ส22102
อ.วัชพล(1312), อ.กิ่งกาญจน์

วิทยาการคานวณ2
ว22104

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

อ.ณัฏฐาทิพ ,อ.วิภาพร, อ.ประพัฒน์

Lab3, Lab4, Fablab

ท22208
อ.กนิษฐา (ห้อง1304), อ.ธนัญญา

ศิลปะ4

คณิตศาสตร์4

ศ22102
อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

ค22102
อ.ระพีพัฒน์ (1312), อ.ดร.ธีรเชษฐ์

เพิม่ เติมเลือก
กลุ่ม 1

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.วัชพล(1809), อ.กิ่งกาญจน์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผูแ้ จ้งนักเรียน

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

ลูกเสือ - เนตรนารี

ว20204
อ.สิริธิดา(534),อ.วริศรา

พลศึกษา4
พ22104
อ.ปิยะพงษ์ อ.ชโยทิต
อ.ปริญญ์

สุขศึกษา4
พ22102
อ.กิรยิ า
(กลุ่ม1 ห้อง1708)

ศ

คาบที่ 6

คณิตศาสตร์4

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

แนะแนว

วิทยาศาสตร์4

กน4
อ.ภรภัค

ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (1312) อ.ภาณุพงศ์ (1409)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(กลุ่ม1ห้อง1708)

ภาษาไทย4

เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

วิทยาศาสตร์4

ท22102

น20201 ก20202

ว22102

อ.สรัญญา, อ.ณัฏฐพล

อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

อ.ณัฐกาญจน์ (1304) อ.ภาณุพงศ์ (1409)

