ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(1) เรียนห้อง 1502
อาจารย์ประจาชั้น อ.ธันย์ณิชา พงษ์ปรีชาวงศ์ อ.รุ่งนภา บุญทวีกจิ อ.ฉัตรชัย เก็งวินิจ
คาบที่ 1

วัน

8.15 - 9.00 น.

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 2
9.00 - 09.45 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 - 13.15 น.

คาบที่ 7

13.15 - 14.00 น.

คาบที่ 8

คาบที่ 9

14.05 - 14.50 น.

14.50 - 15.35 น.

15.35 - 16.20 น.

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

ภาษาไทย6

คณิตศาสตร์6

แนะแนว

สุขศึกษา6

อ23204

ท23102

ค23102

กน 6

พ23102

อ.David/อ.ฉัตรชัย

อ.ธันย์ณิชา(ห้อง1404),อ.อาธิป

อ.ระพีพัฒน์(1612), อ.ชญาภา(1502), อ.ปาฏิหาริย์(1503)

อ.ศศิธร

อ.มนทรัตน์

(กลุ่ม 1ห้อง 1504)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6

ภาษาอังกฤษ6

ส23102
อ.สุกัญญา(ห้อง1702), อ.ชยพร

อ23102
อ.รุ่งนภา(1702),อ.ปรีดเิ์ ปรม

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ6

ส23102 , ส23104

อ23102

อ.สุกัญญา(ห้อง532), อ.ชยพร

อ.รุ่งนภา(532),อ.ปรีดเิ์ ปรม

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.ระพีพัฒน์(1605), อ.ชญาภา(1502),
อ.ปาฏิหาริย์(1503)

วิทยาศาสตร์6
ว23102

สหวิทยาการ กลุ่ม 1

ภาษาไทย6
ท23102

จีน3 , ญีป่ ุ่น3
จ23203 ญ23203

อ.ธันย์ณิชา(1508),อ.จิตสุภา อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

ศิลปะ6
ศ23102
อ.ดร.กุลธิดา, อ.วิสดุ า
ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

วิทยาศาสตร์6

ค20204

ว23102

อ.ระพีพัฒน์(1511),
อ.ชญาภา(1502),
อ.ปาฏิหาริย์(1503)

ผศ.ดร.เกริก(labม.3) อ.อาทิตย์ (lab ม.2)

ลูกเสือ - เนตรนารี

พลศึกษา6
พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.สุวนันท์

การงานอาชีพ4

ง23102
อ.(งานช่างและงานเกษตร)
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน
ผศ.ดร.เกริก(labม.3) อ.อาทิตย์ (lab ม.2)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

พัฒนาทักษะภาษาไทย6
ท23210
อ.สุกัญญา บ.(1303) , อ.ธนัญญา

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(2) เรียนห้อง 1503

อาจารย์ประจาชั้น อ.ศศิธร วรรณพัฒน์ อ.ปรีดิ์เปรม ติยะรัตนากรกุล อ.สุวนันท์ วิริยะสุข อ.วิชุดา เต็งอภิชาต
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.

(กลุ่ม 1ห้อง 1809)

พ
พฤ
ศ

ภาษาอังกฤษ6

วิทยาศาสตร์6

คณิตศาสตร์6

จีน3 , ญีป่ ุ่น3

แนะแนว

อ23102

ว23102

ค23102

จ23203 ญ23203

กน 6

อ.ปรีดเิ์ ปรม(1703),อ.สันติภาพ

อ.วัชรี (labม.3) อ.ชวัลกร (labดาราศาสตร์)

อ.ระพีพัฒน์(1612), อ.ชญาภา(1502), อ.ปาฏิหาริย์(1503)

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

อ.ศศิธร

(กลุ่ม 1ห้อง 1809)

พลศึกษา6

ภาษาอังกฤษ6

ภาษาไทย6

อ23102
อ.ปรีดเิ์ ปรม(1312),อ.สันติภาพ

ท23102

พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

อ.ธันย์ณิชา,อ.จิตสุภา

อ.สุวนันท์

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์

ท23210

ส23102 , ส23104

อ.สุกัญญา บ.(1810) , อ.ธนัญญา

อ.สุกัญญา(1612), อ.ชยพร

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.ระพีพัฒน์(1605), อ.ชญาภา(1502),
อ.ปาฏิหาริย์(1503)

ภาษาไทย6

สหวิทยาการ กลุ่ม 1

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

การงานอาชีพ4

ท23102
ง23102
อ.จิตสุภา(1612),อ.เอกพงษ์
อ.(งานช่างและงานเกษตร)
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6

อ23204
อ.David/อ.ฉัตรชัย

ส23102
อ.สุกัญญา(1511), อ.ชยพร
ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

ศิลปะ6

ค20204

ศ23102

อ.ระพีพัฒน์(1511),
อ.ชญาภา(1502),
อ.ปาฏิหาริย์(1503)

อ.ดร.กุลธิดา, อ.วิสดุ า

สุขศึกษา6
พ23102
อ.มนทรัตน์

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

ลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.วัชรี (labม.3) อ.ชวัลกร (lab ม.1)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(3) เรียนห้อง 1504

อาจารย์ประจาชั้น อ.สุกัญญา จันทโภโต อ.วงเดือน ออมอด อ.ดลพร โรจน์สถิตพงศ์
วัน

อ
พ
พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

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.

ภาษาไทย6

ศิลปะ6

สุขศึกษา6

แนะแนว

คณิตศาสตร์6

ท23102

ศ23102

พ23102

กน 6

ค23102

อ.ธันย์ณิชา(526),อ.อาธิป

อ.ดร.กุลธิดา, อ.วิสดุ า

อ.กิริยา

อ.ศศิธร

อ.สุธารัตน์(1408), อ.วงเดือน(1504), อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

พลศึกษา6

ค20204

พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

วิทยาศาสตร์6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6

ว23102

ส23102
อ.สุกัญญา(1510), อ.ชยพร

อ.ณัฐพร (labม.3) อ.คุณานันต์ (lab ม.2)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

คณิตศาสตร์6

อ23204

ค23102

อ.David/อ.ฉัตรชัย

อ.สุธารัตน์(1402), อ.วงเดือน(1504), อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

วิทยาศาสตร์6
ว23102

สหวิทยาการ กลุ่ม 1

อ.ณัฐพร (labม.3) อ.คุณานันต์ (lab ม.2)

ศ

ภาษาอังกฤษ6

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

อ.สุธารัตน์(1510),อ.วงเดือน(1504),
อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

อ.สุวนันท์

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.กฤณภัช(1411),อ.ดลพร
(กลุ่ม 1ห้อง1412)

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

จีน3 , ญีป่ ุ่น3

ท23210

จ23203 ญ23203

อ.ธนัญญา(1412), อ.กมลวรรณ

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

ภาษาไทย6
ท23102

ลูกเสือ - เนตรนารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ธันย์ณิชา(1411),อ.จิตสุภา

การงานอาชีพ4

อ23102
ง23102
อ.กฤณภัช(1412) ,อ.ดลพร
อ.(งานช่างและงานเกษตร)
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส23102 , ส23104
อ.สุกัญญา(1503), อ.ชยพร

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(4) เรียนห้อง 1505

อาจารย์ประจาชั้น อ.มาริสา เกตุขาว อ.เอกพงษ์ ใจสมหวัง อ.กมลวรรณ สิงหชาติ
วัน

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

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.

วิทยาศาสตร์6

การงานอาชีพ4

แนะแนว

ภาษาไทย6

คณิตศาสตร์6

ว23102

ง23102

กน 6

ท23102

ค23102

อ.นัทชาริน (labฟิสิกส์) อ.ชยวัฏ (lab ม.3)

อ.(งานช่างและงานเกษตร)

อ.ศศิธร

อ.ธันย์ณิชา(1809),อ.จิตสุภา

อ.สุธารัตน์(1408), อ.วงเดือน(1504), อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

ค20204

สุขศึกษา6

วิทยาศาสตร์6

อ.สุธารัตน์(1510),อ.วงเดือน(1504),
อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

พ23102
อ.มนทรัตน์

ว23102

ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

ส23102
อ.วิสทุ ธิ์(533), อ.ชยกร

ท23210
อ.ธนัญญา(1412), อ.กมลวรรณ

ภาษาไทย6

คณิตศาสตร์6

ท23102

ค23102

อ.จิตสุภา(1411),อ.เอกพงษ์

อ.สุธารัตน์(1402), อ.วงเดือน(1504), อ.พงษ์ไพบูลย์(1505)

พลศึกษา6
ประวัติศาสตร์
ส23104

พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

อ.ชยกร(1510), อ.วิสุทธิ์

อ.สุวนันท์

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

สหวิทยาการ กลุ่ม 1

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

อ.นัทชาริน (labม.3) อ.ชยวัฏ (lab ม.2)

ภาษาอังกฤษ6

สังคมศึกษาฯ

อ23102

ส23102

อ.กฤณภัช(525) ,อ.ดลพร

อ.ชยกร(525), อ.วิสุทธิ์

ลูกเสือ - เนตรนารี

(กลุ่ม 1ห้อง1510)

จีน3 , ญีป่ ุ่น3
จ23203 ญ23203

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

ศิลปะ6

อ23204
ศ23102
อ.David/อ.ฉัตรชัย
อ.วิสดุ า, อ.ปิตวิ ัตร
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.กฤณภัช(526),อ.ดลพร

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(5) เรียนห้อง 1508

อาจารย์ประจาชั้น อ.ไพรัช เจริญตรีเพชร อ.วิสุทธิ์ ชัยชนะเลิศ อ.มธุรส โอภาษี
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 -

10.35 - 11.20 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คาบที่ 9

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.

สังคมศึกษาฯ
แนะแนว

พ
พฤ
ศ

กน 6

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

อ

ส23102
อ.ชยกร(228อาคาร2),
อ.วิสุทธิ์

อ.ศศิธร

การงานอาชีพ4

คณิตศาสตร์6

ศิลปะ6

ง23102

ค23102

ศ23102

อ.(งานช่างและงานเกษตร)

อ.ไพศาล(1411), อ.ไพรัช(1508), อ.วรวุฒิ(1509)

อ.วิสดุ า, อ.ปิตวิ ัตร

พลศึกษา6
ภาษาอังกฤษ6

วิทยาศาสตร์6

อ23102
อ.จงเจตน์(1712), อ.ฉัฐวัสส์

ว23102
อ.วัชรี (labดาราศาสตร์) อ.ณัฐพร (lab ม.3)

วิทยาศาสตร์6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

ว23102

อ23204

อ.วัชรี (lab ม.1) อ.ณัฐพร (lab ม.3)

อ.David/อ.ฉัตรชัย

(กลุ่ม 1ห้อง1703)

จีน3 , ญีป่ ุ่น3
จ23203 ญ23203

ประวัติศาสตร์

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

อ.ชยกร(1703), อ.วิสุทธิ์

ส23104

คณิตศาสตร์6
ค23102

สหวิทยาการ กลุ่ม 1
ภาษาอังกฤษ6

อ23102
อ.ไพศาล(1312), อ.ไพรัช(1508), อ.วรวุฒิ(1509)
อ.จงเจตน์(533), อ.ฉัฐวัสส์
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

จ

(228) อาคาร2 ชั้น2

พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

ภาษาไทย6

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

ท23102

ท23210
อ.ธนัญญา, อ.กมลวรรณ

อ.ธันย์ณิชา,อ.จิตสุภา

อ.สุวนันท์

(228) อาคาร2 ชัน2
้

ภาษาไทย6

สุขศึกษา6

ท23102

พ23102

อ.ธันย์ณิชา(526),อ.อาธิป

อ.มนทรัตน์

ลูกเสือ - เนตรนารี

ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

ค20204
อ.ไพศาล(1312), อ.ไพรัช(1508)
อ.วรวุฒิ(1509)

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6
ส23102
อ.ชยกร(1410), อ.วิสทุ ธิ์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.3(6) เรียนห้อง 1509

อาจารย์ประจาชั้น อ.ณัฐพร ทองพันธ์ อ.ณัฐวัสส์ ดวงจันทร์ อ.อรุณรุ่ง จิระวัฒนพงศ์ อ.สมสุวรรณ์ เข็มราช
วัน

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

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.

สังคมศึกษาฯ

แนะแนว

การงานอาชีพ4

คณิตศาสตร์6

ภาษาไทย6

ส23102

กน 6

ง23102

ค23102

ท23102

อ.ชยกร(1411), อ.วิสุทธิ์

อ.ศศิธร

อ.(งานช่างและงานเกษตร)

อ.ไพศาล(1411), อ.ไพรัช(1508), อ.วรวุฒิ(1509)

อ.จิตสุภา(1508),อ.เอกพงษ์

วิทยาศาสตร์6

ภาษาอังกฤษ6

ว23102

อ23102
อ.จงเจตน์(537), อ.ฉัฐวัสส์

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

ประวัติศาสตร์

ภาษาไทย6

ท23210
อ.ธนัญญา(527), อ.กมลวรรณ

ส23104

ท23102

อ.ชยกร(527),อ.วิสุทธิ์

อ.ธันย์ณิชา(527),อ.จิตสุภา

ภาษาอังกฤษ6

ศิลปะ6

อ23102

ศ23102

อ.จงเจตน์(1312), อ.ฉัฐวัสส์

อ.วิสดุ า, อ.ปิตวิ ัตร

พลศึกษา6

(กลุ่ม 1ห้อง 1505)

พ23104
อ.มาริสา อ.วิสษิ ฏ์

จีน3 , ญีป่ ุ่น3
จ23203 ญ23203

อ.สุวนันท์

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

คณิตศาสตร์6
ค23102

สหวิทยาการ กลุ่ม 1
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

อ23204
อ.ไพศาล(1312), อ.ไพรัช(1508), อ.วรวุฒิ(1509)
อ.David/อ.ฉัตรชัย
*การแบ่งกลุ่มให้แบ่งตามภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หมายเหตุ : รายวิชาที่แบ่งกลุ่มโดยไม่ใช้เลขที่อาจารย์ประจาวิชาจะเป็นผู้แจ้งนักเรียน

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

อ.ชยวัฎ (lab ม.3) อ.ณัฐพร (lab ม.2)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม6

สุขศึกษา6

ส23102

พ23102

อ.ชยกร(สัมมนาวิทย์ชั้น8), อ.วิสทุ ธิ์

อ.กิริยา

ลูกเสือ - เนตรนารี

ทักษะกระบวนการ4(คณิต)

ค20204
อ.ไพศาล(1312), อ.ไพรัช(1508)
อ.วรวุฒิ(1509)

สหวิทยาการ กลุ่ม 2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.ชยวัฎ (labกิจกรรม) อ.ณัฐพร (1509)

