ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 1708 (เอก IEM)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จงเจตน์ อยู่ชาวไร่ , อ.Carley ,อ.อรวรรณ คายวง

7.45 - 8.15 น. 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.

กน 12

อ33225

อ.เสกข์

อ.กนกพร

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.

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
อ.จงเจต

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12 ประวัติศาสตร์12
ส33102
อ.ณพรรษ

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

การนาเสนอภาษาอังกฤษ2

ว33102
อ.วริศรา (lab ดาราศาสตร์)

อ33229

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

หลักภาษาไทย

อ33219
อ.Derek, อ.พาขวัญ

อ33201
อ.อรวรรณ

พฤ
ศ

11.20 12.30 น.

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ2

แนะแนว

จ

อ

คาบที่ 1

อ.Carley

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ส33202
อ.ชยกร

อ.วริศรา

วิทยาการคานวณ4

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ว33103
อ.กิตติพงษ์ L.5

อ33204
อ.ธาวิน

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ2
อ33233
อ.รินทิพย์

ภาษาอังกฤษ 12

คณิตศาสตร์12

ไวยากรณ์พนื้ ฐาน6

อ33102
อ.จงเจต (1712)

ค33102
อ.วีรพล

อ33213
อ.ฑิกามาศ

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาไทย12

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

งานประดิษฐ์เพือ่ อาชีพ

การเขียนเรียงความ2

ท33102
อ.สรัญญา

ส30209
อ.เบญจลักษณ์

ง30219
อ.นิกูล, อ.สมสุวรรณ

อ33227
อ.Mieder

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 1811 (เอกภาษาอังกฤษ)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นาถนิสถ์ ชนินทรเทพ , อ.ชวัลกร กองทรัพย์
คาบ

คาบที่ 1

คาบที่ 2

คาบที่ 3

คาบที่ 4

วัน

8.15 - 9.00 น.

9.00 - 09.45 น.

9.50 - 10.35 น.

10.35 - 11.20 น.

11.20 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.

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ2
อ33233
อ.รินทิพย์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

งานประดิษฐ์เพือ่ อาชีพ

ไวยากรณ์พนื้ ฐาน6

ประวัติศาสตร์12

อ33208
อ.Carley

ส33102
อ.ณพรรษ

ง30219
อ.ณัฐพล, อ.สมสุวรรณ

อ33213
อ.ปรีดเิ์ ปรม

ส33202
อ.ชยกร

อ

วิทยาการคานวณ4

ภาษาไทย12

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนขั้นสูง6

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

แนะแนว

ว33103

ท33102
อ.สรัญญา

อ33210
อ.ธาวิน

ว33102
อ.ชวัลกร (Lab ดาราศาสตร์)

กน 12

พ

อ.กาลัญญู (L5)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

อ33204
อ.นาถนิสถ์

ส30209
อ.เบญจลักษณ์

พฤ
ศ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาษาอังกฤษฟัง - พูดขั้นสูง 6

7.45 - 8.15 น. Homeroom

จ

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6

ภาษาอังกฤษขั้นสูง6

อ33223
อ.ดร.วรพงษ์

อ33206
อ.Mieder

อ.พรพิมล

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102
อ.ชวัลกร

พัฒนา

ผู้เรียน

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

คณิตศาสตร์12

ภาษาอังกฤษ 12

หลักภาษาไทย

อ33219
อ.Derek, อ.พาขวัญ

ค33102
อ.เปรียบฟ้า

อ33102
อ.ดร.วรพงษ์

อ33201
อ.อรวรรณ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 1709 (ภาษาฝรั่งเศส)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปารมี นาทเวช , อ.สวรุจ คาสุจริต

อ
พ

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.

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.

การนาเสนอภาษา
อังกฤษเข้มข้น2

ความถนัดทั่วไป
ภาษาอังกฤษ2
อ33233
อ.รินทิพย์

อังกฤษฟังพูดเพือ่ สื่อสาร6

งานประดิษฐ์เพือ่ อาชีพ

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

วิทยาการคานวณ4

ง30219
อ.ปัญจพงศ์, อ.ภานุวัศ

ส30209
อ.เบญจลักษณ์

ว33103
อ.กาลัญญู (L5)

อ33231
อ.Henry
(ห้องแนะแนว)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว2

เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส3

แนะแนว

ประวัติศาสตร์12

ส33102
อ.ณพรรษ

ฝ33204
อ.Baptiste

ฝ33206
อ.ฐติรัฐ

กน 12

อ33219
อ.Derek, อ.พาขวัญ
ภาษาอังกฤษ

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ภาษาไทย12

ภาษาฝรั่งเศส6

ส33202
อ.ชยกร
เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์

อ33204
อ.ปารมี

ท33102
อ.สรัญญา

ฝ33202

ว33102

อ.ฐิติรฐั , อ.พิเศษ

อ.ธนลาวัลย์

อ33223
อ.วีรินทร์ทิรา

พฤ
ศ

11.20 12.30 น.

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

อ.เสกข์

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ 12

หลักภาษาไทย

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์12

อ33102
อ.วีรินทร์ทิรา

อ33201
อ.อรวรรณ

ว33102
อ.ธนลาวัลย์ (lab ดาราศาสตร์)

ค33102
อ.กิตติธัช

อ33219
อ.Derek, อ.พาขวัญ
อังกฤษฟังพูดเพือ่ สื่อสาร6

เพือ่ การปฏิบัติ6

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 554 (ภาษาจีน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จิตสุภา เขียวอินทร์ , อ.ชยกร ชุ่มมงคล
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.

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

คณิตศาสตร์12

อ33219
อ.Frazer, อ.ชัชช์วัช

ค33102
อ.วงเดือน

อ

เสริมทักษะภาษาจีน3

วิทยาการคานวณ4

จ33206
อ.ดร.นาโชค, อ.เฉิน (ห้องAI2)

ว33103
อ.กาลัญญู (L5)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

อ33204
อ.เมธาพร

ส33102
อ.ณพรรษ

พ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

จ

พฤ
ศ

กิจกรรม

11.20 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.

ภาษาจีน
สร้างสรรค์ขั้นกลาง2
จ33208

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาจีนหลัก12

จ33210
อ.ดร.นาโชค, อ.เฉิน(คาบ6 546,คาบ7-8 553)
อ.ดร.นาโชค
ฟัง-พูดอังกฤษ
เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ 12
อาเซียน6
วิทยาศาสตร์
อ33102
อ33215
ว33102
อ.กฤณภัช
อ.วีระพล
อ.Tom
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว2
เพือ่ การปฏิบัติ6 ประวัติศาสตร์12
จ33204
อ33223
ส33202
อ.ดร.นาโชค
อ.กฤณภัช
อ.ชยกร

พัฒนา

ผู้เรียน

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

หลักภาษาไทย

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

สัมมนาภาษาจีน

ว33102
อ.วีระพล(Lab ดาราศาสตร์)

ท33201
อ.จิตสุภา

ส30209
อ.เบญจลักษณ์

จ30207
อ.ดร.นาโขค

ภาษาไทย12
ท33102
อ.พัชรีภรณ์

ภาษาไทย12
ท33102
อ.พัชรีภรณ์

แนะแนว
กน 12
อ.เสกข์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 557 (ภาษาญี่ปุ่น)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.โชติกา ปัทมาภรณ์ , อ.ทิพภาภรณ์ ทนงค์

จ

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.

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.

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นสูง2

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

ว33102
อ.นาตยา (Labดาราศาสตร์)

ญ33208

อ33204
อ.กนกพร

ส30209
อ.โชติกา

อ33219
อ.Frazer, อ.ชัชช์วัช

อ.Jun

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102

แนะแนว

อ.นาตยา

อ.เสกข์

เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น3

ประวัติศาสตร์12

ญ33206
อ.ศิโรรัตน์

ส33202
อ.ชยกร

พฤ
ศ

11.20 12.30 น.

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6
7.45 - 8.15 น. Homeroom

อ

คาบที่ 1

หลักภาษาไทย
อ33201
อ.จิตสุภา

ภาษาอังกฤษ
กน 12
ฟัง-พูดอังกฤษ
อาเซียน6
อ33215
อ.Tom

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ภาษาญี่ปุ่นหลัก12

เพือ่ การปฏิบัติ6

ญ33212
อ.วิชญ์วิสฐิ , อ.จุน

อ33223
อ.วีรินทร์ทิรา

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาไทย12

สัมมนาภาษาญี่ปุ่น

สร้างสรรค์ขั้นกลาง2

ท33102
อ.พัชรีภรณ์

ญ30205
อ.วิชญ์วิสฐิ

ญ33210
อ.วิชญ์วิสฐิ ,Jun

พัฒนา

ผู้เรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

วิทยาการคานวณ4

ภาษาอังกฤษ 12

คณิตศาสตร์12

ส33102
อ.ณพรรษ

ว33103

อ33102
อ.วีรินทร์ทิรา

ค33102
อ.วีรพล

อ.อานาจ (L5)

หลักภาษาไทย
อ33201
อ.จิตสุภา

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 544 (ภาษาอังกฤษ - อาเซียน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรัญญิกา สอนพิมพ์, อ.ทิพย์วรรณ จันทร์เขียว , อ.ณพรรษ อาทิตวรากูล
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 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.

ภาษาอังกฤษ

พ

อ่าน-เขียนอังกฤษอาเซียน6

เพือ่ การปฏิบัติ6

อ.สเตฟานี่

อ33223
อ.สันติภาพ

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์

อ33219
อ.Derek, อ.พาขวัญ

ส33102
อ.ณพรรษ

คณิตศาสตร์12

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

การนาเสนองานด้วยคอมฯ2

ค33102
อ.ทิพย์วรรณ

ส30209
อ.โชติกา

ว....
อ.วรรัตน์ (L1)

หลักภาษาไทย

ภาษาอังกฤษอาเซียน6

อ33201
อ.จิตสุภา

อ33221
อ.สเตฟานี่

ภาษาอังกฤษ 12

วิทยาการคานวณ4

อ33102
อ.สันติภาพ

ว33103
อ.อานาจ (L5)

พฤ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

จ

อ33217

ว33102
อ.ปณาลี
ฟัง-พูดอังกฤษ

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

อาเซียน6

อ.ธาริณี(ICT) อ.อรัญญิกา/ซอวิน(พัก) อ.An (544)

ว33102
อ.ปณาลี

อ33215
อ.สเตฟานี

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาเวียดนาม พม่า เกาหลี ขั้นต้น 1
น30203, ภ30203,ก30204

อังกฤษ

ศ

ภาษาเวียดนาม พม่า เกาหลี ขั้นต้น 1
น30203, ภ30203,ก30204

แนะแนว

ประวัติศาสตร์12

ภาษาไทย12

อังกฤษอาเซียน6

สร้างสรรค์ขั้นกลาง2

กน 12

อ.ธาริณี(544)อ.อรัญญิกา/ซอวิน(พัก)อ.An(526)

อ.เสกข์

ส33202
อ.ชยกร

ท33102
อ.ดร.สุวิมล

อ33321
อ.สเตฟานี

ญ33235
อ.สเตฟานี

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 (ทัศนศิลป์ -ออกแบบ) (เดินเรียน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤษพล วัฒนปาน , อ.ชญานิศ เริ่มคิดการ

อ
พ

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.

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.

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ทัศนียภาพสร้างสรรค์,
ทฤษฎีสีสร้างสรรค์

อ33219
อ.Steve, อ.คมธัช (ห้อง527)

อ33204
อ.ธาวิน (ห้อง 525)

ศ30261, ศ30256
อ.กฤตยภรณ์(A1), อ.วีรณดา (A8)

คณิตศาสตร์12

ภาษาอังกฤษ 12

ค33102
อ.วงเดือน (ห้อง553)

อ33102
อ.กฤณภัช (ห้อง526)

ภาษาไทย12

จิตรกรรมไทยประเพณี,
เครื่องแต่งกายกับงานภาพยนตร์

ท33102
อ.พัชรีภรณ์ (ห้อง546)

ศ30217, ศ33227
อ.ชญานิศ, อ.ดร.ธนีพรรณ

พฤ
ศ

11.20 12.30 น.

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ประวัติศาสตร์12

ว33102
อ.วริศรา (ห้อง228 อาคาร2)

ส33202
อ.ชยพร(ห้อง228)

โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์,
โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์งานออกแบบ
ศ33246 , ศ33249
อ.ศุภศิษย์ (A5) อ.กฤษพล (A9)
เสริมทักษะ
อุตสาหกรรมศึกษา
วิทยาศาสตร์
ง33240
ว33102
อ.สวรุจ , อ.ภานุวัศ
อ.วริศรา (ห้อง1703)

พัฒนา

แนะแนว
กน 12
อ.เสกข์ (ห้อง 1302)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

ผู้เรียน

นิทรรศการศิลปะ, การออกแบบกราฟฟิค

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6

โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์,
โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์งานออกแบบ

ศ33247 , ศ33205
อ.ดร.ธนีพรรณ , อ.โยษิตา

อ33223
อ.กฤณภัช(ห้อง1309)

ศ33246 , ศ33249
อ.ศุภศิษย์ (A5), อ.กฤษพล (A9)

ส33102
อ.ณพรรษ (1810)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 แอนิเมฯ+ดิจิตอล
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธนนันท์ อินทิตานนท์ , อ.โยษิตา ชีวาสัจจาสกุล

อ
พ

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.

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.

งานประดิษฐ์เพือ่ อาชีพ

ภาษาไทย12

ภาษาอังกฤษ 12

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

ง30219
อ.รอฮานี, อ.สวรุจ

ท33102
อ.ณัฏฐพล (ห้อง1505)

อ33102
อ.สันติภาพ (ห้อง 536)

ส33102
อ.ณพรรษ (ห้อง547)

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ศิลปะไทยสร้างสรรค์,
ออกแบบของเล่นสร้างสรรค์
ศ30259, ศ30258

ว33102
อ.อาทิตย์ (ห้องLab ม.1 )

อ.กิตติศักดิ์ ค, อ.โยษิตา

คณิตศาสตร์12

แนะแนว

ประวัติศาสตร์12

ค33102
อ.ทิพวรรณ (ห้อง556)

กน 12

ส33202
อ.ชยกร(552)

อ.พรพิมล (552)

พฤ
ศ

11.20 12.30 น.

กิจกรรม
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
อ.สันติภาพ(ห้อง226)

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2,
การโปรโมทและนาเสนอดิจิทัล
ศ.33210, ศ33272
อ.ธนนันท์ , อ.โดฬาร์ (A1)

โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์แอนิเมชั่น ,

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

โครงการปฎิบัติงานดิจิทัลมีเดียอาร์ตส์
ศ33248 , ศ33271
อ.วีรณดา (A8), อ.ภคพงศ์ (A4)

อ.อาทิตย์(ห้อง547)

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่
สื่อสาร6
อ33219
อ.Steve,อ.คมธัช(1303)

จิตรกรรมสีน้า1, จิตรกรรมสีอะคริลิก1

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ศ30203, ศ30207
อ.กฤษพล, อ.วีรณดา

อ33204
อ.นาถนิสถ์ (ห้อง532)

พัฒนา

ผู้เรียน

โครงการปฎิบัติงานสร้างสรรค์แอนิเมชั่น,
โครงการปฎิบัติงานดิจิทัลมีเดียอาร์ตส์
ศ33248 , ศ33271
อ.วีรณดา (A8), อ.ภคพงศ์ (A7)

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่
สื่อสาร6
อ33219
อ.Steve,อ.คมธัช(534)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 1605 (ME)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จุฑามาศ บัวทอง , อ.เกษชุดา เพียรนุเคราะห์ชน

อ
พ

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.

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน6
อ33237
อ.Mark

คณิตศาสตร์12

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

อ33219
อ.Steve, อ.คมธัช

ส33102
อ.ภูมิพรรณ

ค33102
อ.เกษชุดา

ว33102
อ.จารุวรรณ (Labดาราศาสตร์)

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม2
ว33239,ง30282
อ.จารุวัฒน์ /อ.ปัญจพงค์

พฤ
ศ

กิจกรรม
ความถนัดทาง
วิศวกรรม(เคมี)2/สถาปัตย์ฯ

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.

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102

ประวัติศาสตร์12

อ.จารุวรรณ

ความถนัดทางวิศวกรรม(เคมี)2

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

11.20 12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ส33202
อ.ชยพร

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม6(1)
ค33209
อ.เกษชุดา

ความถนัดทางวิศวกรรม(ฟิสิกส์)2
ว33270
อ.พีระพล
ภาษาอังกฤษ

เพือ่ การปฏิบัติ6

ว33270
อ.พีระพล

อ33223
อ.สันติภาพ

อ.เกษชุดา

ผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ 12

ว33239,ง30282

กน 12

อ.จุฑามาศ

อ.จารุวฒ
ั น์ /อ.ปัญจพงค์

อ.เสกข์

อ.สร้างสรรค์ L.5

ภาษาไทย12
ท33102
อ.สรัญญา

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม6(1)
ค33209

พัฒนา

ค33210

แนะแนว

ภาษาไทย12
ท33102
อ.สรัญญา

อ.เปรียบฟ้า

ความถนัดทางวิศวกรรม(ฟิสิกส์)2

วิทยาการคานวณ4
ว33103

ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT)2

SAT ทางคณิตศาสตร์1
ค30205

อ33102
อ.สันติภาพ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 522 (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุธารัตน์ สมรรถการ , อ.วีรพล ยอดจิ๋ว
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 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.

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT)3

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ค33102
อ.สุธารัตน์

อ33219
อ.Steve, อ.คมธัช

ค33211
อ.ทิพวรรณ

ว33102
อ.วีระพล (lab ดาราศาสตร์)

อ

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม6(1)

แนะแนว

เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน

ค33209
อ.สุธารัตน์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6 เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
ว33102
อ.วีระพล
อ.วีรินทร์ทิรา

กน 12

ส30209
อ.โชติกา

การตัดเย็บเบื้องต้น
ง33224
อ.ทิพภาภรณ์(222), อ.ยอดขวัญ (223)

วิทยาการคานวณ4

คณิตศาสตร์เพิม่ เติม6(1)

ว33103
อ.ภาณุวัตน์ L.5

ค33209
อ.สุธารัตน์

พัฒนา

ผู้เรียน

พ
พฤ
ศ

อ.พรพิมล

ประวัติศาสตร์12
ส33202
อ.ชยกร

หลักภาษาไทย
อ33201
อ.จิตสุภา

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณิตศาสตร์12

7.45 - 8.15 น. Homeroom

จ

ภาษาไทย12

ภาษาอังกฤษ 12

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ท33102
อ.ธันย์ณิชา

อ33102
อ.วีรินทร์ทิรา

ส33102
อ.ณพรรษ

อ33204
อ.เมธาพร

ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์(O-NET)2
ค33213
อ.วีรพล
ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์(O-NET)2
ค33213
อ.วีรพล
คณิตศาสตร์เพือ่
ทักษะการคิด 2
ค30211
อ.ไพศาล

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 (เดินเรียน) (วิทยาศาสตร์1)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นาตยา ช่วยชูเชิด , อ.พีระพล ชินรัตน์
คาบ
วัน

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.

วิทยาการคานวณ4

คณิตศาสตร์12

ว33103

ค33102
อ.สิทธิกร (1508)

อ.คัทลียา L.5

11.20 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.

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12
ส33102
อ.ภูมิพรรณ (1810)

ฟิสิกส์6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

ว33202
อ.พีระพล (Lab ฟิสกิ ส์ ชั้น 6)

อ33202
อ.Steve/อ.คมธัช(1508)

พ

ภาษาอังกฤษ 12

ชีววิทยา5

อ33102
อ.ชินดนัย (ห้อง 537)

ว33241
อ.ณัฐกาญจน์ (lab ชีวะ ชั้น6)

ฟิสิกส์6

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ว33202

ว33102

อ.พีระพล (Lab ฟิสกิ ส์ ชั้น 6)

อ.นาตยา (labดาราศาสตร์)

พฤ
ศ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)
ค33209
อ.สิทธิกร (1810)

เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
อ.ชินดนัย (1709)

ว33222
อ.นันทกานต์ (Labฟิสกิ ส์ ชั้น 6)

ความถนัดทางด้านภาษาไทย2, ความถนัดภาษาอังกฤษ2

ชีววิทยา5

ความถนัดทางแพทย์ศาสตร์ 2, ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม2

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ว33241

ท30299, อ30207, ว33265,ว30282

ว33102

อ.ณัฐกาญจน์ (labชีวะ ชั้น6)

อ.เอกพงศ์(1612), อ.....(1511),
อ.ดร.นวทรัพย์(1410), อ.พิเศษ (1710)

อ.นาตยา(1503)

พัฒนา

ผู้เรียน

ห้อง 547

ห้อง 547

เคมี6

แนะแนว

ประวัติศาสตร์12

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)

ภาษาไทย12

ว33222
อ.นันทกานต์ (Labเคมี ชั้น6)

กน 12

ส33202
อ.ชยพร

ค33209
อ.สิทธิกร (1612)

ท33102
อ.ณัฏฐพล (1311)

อ.พรพิมล

เคมี6

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 เดินเรียน (วิทยาศาสตร์2)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทกานต์ สายทอง , อ.ชยพร พันทอง
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.

ค33102
อ.กิตติธัช (ห้อง 537)

เคมี6
7.45 - 8.15 น. Homeroom

พ

คาบที่ 2

คณิตศาสตร์12

จ

อ

คาบที่ 1

ว33222
อ.นันทกานต์ (เคมี ชั้น6)

ว33202
อ.พีระพล (ฟิสกิ ส์ ชั้น 6)
(ห้อง 1411)
เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
วิทยาศาสตร์
อ33202
ว33102
อ.Steve / อ.คมธัช อ.นาตยา (1411)

วิทยาการคานวณ4

ภาษาอังกฤษ 12

ว33103

อ33102

อ.คัทลียา (L5)

อ.จงเจตน์ (1411)

พฤ
ศ

ฟิสิกส์6

กิจกรรม
ชีววิทยา5

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)

ว33241
อ.ณัฐกาญจน์ (ชีวะ ชั้น6)

ค33209
อ.กิตติธัช (532)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

เคมี6

ภาษาไทย12

ว33222
อ.นันทกานต์ (เคมี ชั้น6)

ท33102
อ.สิริมณี (1412)

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
อ.จงเจตน์ (1302)

ฟิสิกส์6

ชีววิทยา5

ประวัติศาสตร์12

ว33202
อ.พีระพล (ฟิสกิ ส์ ชั้น 6)

ว33241
อ.ณัฐกาญจน์ (ชีวะ ชั้น6)

ส33202
อ.ชยพร (1411)

ความถนัดทางด้านภาษาไทย2, ความถนัดภาษาอังกฤษ2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)

ความถนัดทางแพทย์ศาสตร์ 2, ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม2

แนะแนว

ค33209

ท30299, อ30207, ว33265,ว30282

กน12

อ.กิตติธัช (1708)

อ.เอกพงศ์(1612), อ.....(1511),
อ.ดร.นวทรัพย์(1410), อ.พิเศษ (1710)

อ.พรพิมล (1411)

พัฒนา

ผู้เรียน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12
ส33102
อ.ภูมิพรรณ (1411)

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์
ว33102
อ.นาตยา (ดาราศาสตร์)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 1612 (SGS)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐกาญจน์ ธรรมเสฐียร, อ.เสกข์ วงศ์พิพันธ์

อ
พ

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.

เคมี6

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)

ว33222
อ.นันทกานต์ (เคมี ชั้น8)

อ33209
อ.ระพีพัฒน์

ชีววิทยา5

ฟิสิกส์6

ว33241
อ.ณัฐกาญจน์ (เคมี ชั้น8)

ว33202
อ.พีระพล (ฟิสกิ ส์ ชั้น 8)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6(1)

เคมี6

อ33209

ว33222

อ.ระพีพัฒน์

อ.นันทกานต์ (เคมี ชั้น8)

พฤ
ศ

กิจกรรม

11.20 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.

ชีววิทยา5

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ว33241
อ.ณัฐกาญจน์ (ชีวะ ชั้น8)
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
แนะแนว
อ33223
กน12
อ.ดร.วรพงษ์
อ.เสกข์

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102
อ.นาตยา +Henry

ภาษาไทย12
ท33102
อ.สรัญญา

คณิตศาสตร์12
ค33102
อ.ระพีพัฒน์
ความถนัดทางด้านภาษาไทย2, ความถนัดภาษาอังกฤษ2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

ความถนัดทางแพทย์ศาสตร์ 2, ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม2

ประวัติศาสตร์12

ส33102

ท30299, อ30207, ว33265,ว30282

ส33202

อ.ภูมิพรรณ

อ.เอกพงศ์(1612), อ.....(1511),
อ.ดร.นวทรัพย์(1410), อ.พิเศษ (1710)

อ.ชยพร

พัฒนา

ผู้เรียน

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ 12

ฟิสิกส์6

ว33102
อ.นาตยา (ดาราศาสตร์)

อ33102
อ.ดร.วรพงษ์

ว32202
อ.พีระพล (ฟิสกิ ส์ ชั้น 8)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

อ33202
อ.Steve / อ.คมธัช

วิทยาการคานวณ4
ว33103
อ.คัทลียา (L5)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 เดินเรียน (คอมพิวเตอร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภานุวัตร ชูบัวขาว , อ.กิตติพงษ์ สร้อยแก้ว , อ.ภูมิพรรณ ทวีชาติ
วัน

อ
พ

7.45 - 8.15 น. 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.

งานประดิษฐ์เพื่ออาชีพ

ภาษาไทย12

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ง30219
อ.ดร.นิกูล/อ.สมสุวรรณ์

ท33102
อ.สรัญญา (1509)

ว33102
อ.คุณานันท์ (ดาราศาสตร์)

อ33204
อ.ธาวิน (1712)

การพัฒนาเกม 3 มิติ

ภาษาอังกฤษ12

ว30272
อ.ภานุวัตร (L1)

อ33102
อ.ชินดนัย (1712)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

ส33102
อ.ภูมิพรรณ (527)

อ33219
อ.Steve / อ.คมธัช (544)

พฤ
ศ

กิจกรรม
คณิตศาสตร์12

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค33102
อ.วีรพล (1704)

ว30228
อ.วรรัตน์ (L4)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเกม 3 มิติ
ว30226
อ.ภานุวัตร (L1)

แนะแนว
กน12
อ.เสกข์ (1509)

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการปฏิบัต6ิ
อ33223
อ.ชินดนัย (1509)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์

ว30225(IT),ว30230(MT)
อ.อานาจ(L3) , อ.สุคนธ์(L4)

อ30225(IT),ว30230(MT)
อ.กาลัญญู(L3) , อ.วรรัตน์(L4)

ว33102
อ.คุณานันท์ (1509)

พัฒนา

ผู้เรียน

ทักษะการ
ประวัติศาสตร์12 จัดการข้อมูล(2)
ส33202
ว33271
อ.ชยพร (533)
อ.กาลัญญู

การพัฒนาเกม 3 มิติ
ว30272
อ.ภานุวัตร (L1)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.6 งานบ้าน (224) (อาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยาตรา จาปาเฟื่อง , อ.รอฮานี หีมมิหน๊ะ
วัน

อ
พ

7.45 - 8.15 น. 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.

ขนมหวานเพื่อการจัดเลี้ยง

ประวัติศาสตร์12

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ง30243
อ.ทิพภาภรณ์ (L2+Bakery)

ส33202
อ.ชยกร (224)

อ32204
อ.สาริน (224)

ภาษาญี่ปุ่นเพือ่ ธุรกิจบริการ2

ภาษาไทย12

ญ30204
อ.ศิโรรัตน์/อ.ยอดขวัญ (224)

ท33102
อ.ดร.สุวิมล (545)

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร6

อุตสาหกรรมศึกษา

อ33219
อ.Frazer/อ.ชัชวัช (224)

ง33240
อ.ปราโมทย์/อ.ณัฐพล

พฤ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12
ส33102
อ.ภูมิพรรณ (523)

ง30242
อ.ดร.ยาตรา+อ.ทิพภาภรณ์ (Bakery+อาหาร2)
ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
การนาเสนองาน2
ง30244
อ33223
อ.ณัฐนิชา (224)
อ.สันติภาพ(224)

ภาษาอังกฤษ12

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

อ33102
อ.สันติภาพ(224)

ว33102
อ.คุณานันท์ (ดาราศาสตร์)

พัฒนา

ผู้เรียน

(ห้อง542)

ศ

สัมมนาในธุรกิจบริการ

คณิตศาสตร์12

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน6

แนะแนว

ค33102
อ.สิทธิกร (1411)

ง33237
อ.Mark/อ.ดร.ยาตรา (224)

กน12
อ.เสกข์

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102
อ.คุณานันท์ (ห้อง542)

การจัดงานเลี้ยง
ง33208
อ.ยอดขวัญ (Bakery+อาหาร2)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ม.6 (ดุริยางคศิลป์) เดินเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิสุดา อีเกิลแชม , อ.ธีรพงศ์ บาเพ็ญทาน , อ.ศุภพิชญ์ วิเชียนฉันท์
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.

ศ33223
อ.ยงยุทธ์

7.45 - 8.15 น. Homeroom

พ

คาบที่ 2

(ห้อง532)
ดนตรีเพื่อภาพยนตร์และการละคร
แนะแนว

จ

อ

คาบที่ 1

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

ภาษาอังกฤษ12

ส33202
อ.ชยพร

อ33219
อ.Derek/อ.พาขวัญ(527)

อ33102
อ.สันติภาพ (3219)

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

เปียโนปฏิบัต3ิ , ดนตรีปริทรรศน์1

ว33102
อ.ชวัลกร(Labชีวะชั้น 6)

ศ33217,ศ33263
อ.กุลธิดา,อ.วิชุดา

คณิตศาสตร์12

ภาษาไทย12

ค33102
อ.สิทธิกร (226 อาคาร2 ชั้น2)

ท33102
อ.ดร.สุวิมล (226 อาคาร2 ชั้น2)

พฤ
ศ

กน12
อ.เสกข์

(ห้อง532)
ประวัติศาสตร์12

กิจกรรม
อุตสาหกรรมศึกษา

ทฤษฎีดนตรีสากล6,
ปฎิบัติรวมวงดนตรีไทย6

ง33240
อ.ณัฐพล / ภานุวัศ

ศ33257,ศ33259
อ.กิตติศักดิ์ / อ.วิศรุต

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ปฎิบัติดนตรี6

อ33204
อ.เมธาพร (1708)

ศ33253
อ.ธีรพงศ์

ทักษะการสอนดนตรี2
ศ33275
อ.กิตติศักดิ์

ปฏิบัติดนตรีร่วมสมัย 2
ศ33222
อ.ปิตวิ ัฒน์

การศึกษาดูงานเพือ่ อาชีพ

ปฎิบัติดนตรี6

ศ33251
อ.ธีรพงศ์

ศ33264
อ.ธีรพงศ์

พัฒนา

ผู้เรียน

เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6

อ33223
อ.ชวัลกร (กิจกรรมชั้น5) อ.สันติภาพ (1712)

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12
ส33102
อ.ภูมิพรรณ (532)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ม.6 (ศิลปะการแสดง) เดินเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อานนต์ เลียนอย่าง , อ.พรพิมล โคตรนาวัง
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.

เสริมทักษะ

อ
พ

7.45 - 8.15 น. Homeroom

(ห ้อง ICT)

แนะแนว

ละครสาหรับเด็ก

กน11

ศ33230
อ.ผุศวัฒน์

อ.พรพิมล

ภูมิปัญญาไทยกับศิลปะการแสดง

อุตสาหกรรมศึกษา

ศ33235
อ.ธีรศักดิ์

ง33240
อ.ดร.นิกูล/อ.รอฮานี

พฤ
ศ

ภาษาอังกฤษ12

การแสดงนาฏศิลป์ไทยเพือ่ สายอาชีพ
ศ33233
อ.ผุศวัฒน์/อ.อานนต์

กิจกรรม
อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร6

การบริหารจัดการการแสดง

อ33219
อ.Frazer/อ.ชัชวัชร์ (1809)

ศ33231
อ.ผุศวัฒน์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม12
ส33102
อ.ภูมิพรรณ (536)

จ

อ33102
อ.จงเจตน์ (527)

การแสดงนาฏศิลป์สากลเพือ่ สายอาชีพ
ศ33234
อ.อานนต์

วิทยาศาสตร์
ว33102
อ.ปณาลี (ห้อง1303)

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย12

ประวัติศาสตร์12

ว33102
อ.ปณาลี (ดาราศาสตร์)

ท33102
อ.สรัญญา (532)

ส33202

โครงงานนาฎศิลป์2

คณิตศาสตร์12

ศ33237
อ.ผุสวัฒน์

ค33102
อ.วงเดือน (545)

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การปฏิบัติ6
อ33223
อ.จงเจตน์ (527)

ผลงานทางการแสดง1

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ศ33265
อ.ศุภจิรา

อ32204
อ.ปารมี (1712)

อ.ชยกร(1305)

สุนทรียศาสตร์
ในงานนาฎกรรม2
ศ33276
อ.ผุศวัฒน์

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ม.6 (พลศึกษา) เดินเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.พลเอก สุภาสงวน , อ.วิสิษฎ์ ศรีพิมพ์ , อ.ปัญจพงค์ เจริญศรี

อ
พ

7.45 - 8.15 น. 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.

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการปฏิบัต6ิ

การพลศึกษา กีฬาและนันทนาการ2

อุตสาหกรรมศึกษา

คณิตศาสตร์12

อ33223
อ.จงเจตน์ (228)

พ30226
อ.ดร.ยุทธกร

ง33240
อ.ปราโมทย์/อ.สมสุวรรณ์

ว33102
อ.อาทิตย์ (ห้อง226)

ค33102
อ.วีรพล (226) อาคาร2 ชั้น 2
การเตรียมผลงาน สมรรถภาพทางกาย
ทางพลศึกษา2
ด้านกีฬา6
พ33215
พ33206
อ.พลเอก,อ.วิสษิ ฏ์ อ.ดร.ยุทธกร,อ.มาริสา

ว่ายน้า2

การช่วยชีวิตและความปลอดภัย

พ30254
อ.อรชุมา,อ.วิสษิ ฏ์

พ30281
อ.อรชุมา,อ.วิสษิ ฏ์

พัฒนา

ผู้เรียน

(ห้อง 1304)

ภาษาไทย12

ภาษาอังกฤษ12

ท33102
อ.สิริมณี (226)

อ33102
อ.จงเจตน์ (226)

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ4

ยิมนาสติก1

อ33204
อ.สาริน (227)

พ30237
อ.มนทรัตน์

พฤ
ศ

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

เสริมทักษะวิทยาศาสตร์

(ห้อง 228 อาคาร 2 ชั้น 2)

(ห้องแนะแนว)

(ห้อง226)

แนะแนว

ประวัติศาสตร์12

ฟุตซอล

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร6

ศิลปะมวยไทย

กน12
อ.เสกข์

ส33202
อ.ชยพร

พ30256
อ.ดร.ยุทธกร,อ.พลเอก

อ33219
อ.Derek,อ.พาขวัญ

พ30252
อ.ชโยทิต,อ.ปริญญ์

สังคมศึกษาฯ
ส33102
อ.ภูมิพรรณ
(ห้อง 1304)

สังคมศึกษาฯ
ส33102
อ.ภูมิพรรณ
เสริมทักษะ
วิทยาศาสตร์
ว33102
อ.อาทิตย์(1304)

