ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.2(1), 2(2) เรียนห้อง 1402
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(1) อ.สรัญญา ปัญญะสุทธิ์ , อ.พรพิมล แตงไทย, ม.2(2) อ.จุฑามาศ บัวทอง
วัน

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.3509.55 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1,2

ว22102
อ.ธนลาวัณย์(labม.2) ,อ.จันทิมันตุ(์ Labฟิสิกส์6)

ภาษาไทย4

ภาษาอังกฤษ4

ท22102
อ.สรัญญา, อ.ปุณณชัย

อ22102
อ.ปารมี , อ.สาริน

แนะแนว,
เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

ภาษาไทย4

กน4,น20201,ก20202

ท22102
อ.สรัญญา,อ.ปุณณชัย

อ.ภรภัค,อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.ปารมี , อ.สาริน

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2

วิทยาศาสตร์4

จ

อ

คาบที่ 1

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.ธนลาวัณย์(labม.2) ,อ.จันทิมันตุ(์ Labชีวะ6)

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.จุฑามาศ , อ.ไพรัช
สังคมศึกษา

ศ

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ศาสนาและวัฒนธรรม4

สุขศึกษา4

ท22208
อ.สุกัญญา บ., อ.พิมลกร

ส22102

พ22102
อ.กิริยา

อ.กิง่ กาญจน์, อ.วัชพล

11.15 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คณิตศาสตร์4

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

คาบ

ค22102
อ.ไพรัช,อ.จุฑามาศ

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.กิ่งกาญจน์, อ.วัชพล

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4
อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

พลศึกษา4

ศิลปะ4

พ22104
อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี
Lab4, Lab3
วิทยาการคานวณ2
ว22104

ศ22102
อ.โยษิตา,อ.กฤตยภรณ์

อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,อ.วิภาพร
,อ.ณรงชัย

ทักษะกระบวนการทางวิทย์4

ว20204
อ.อรวรรณ,อ.จันทิมันตุ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.2(3) ,ม.2(4) เรียนห้อง 1403
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(3)อ.กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว, อ.พันทิวา งามพจนวงศ์ ม.2(4) อ.ภาวินี กิจพร้อมผล, อ.อรวรรณ บัณฑิต

ศ

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.3509.55 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

สุขศึกษา4

พลศึกษา4

ท22208
อ.สุกัญญา บ., อ.พิมลกร

พ22102
อ.กิริยา

พ22104
อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.ปารมี , อ.สาริน
ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

Lab4, Lab3
วิทยาการคานวณ2

ว20204

ว22104

อ.อรวรรณ,อ.ภาวินี

อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,อ.
วิภาพร,อ.ณรงชัย

สังคมศึกษา

ภาษาไทย4

ศาสนาและวัฒนธรรม4

ท22102
ส22102
อ.สรัญญา,อ.ณัฏฐพล อ.กิ่งกาญจน์,อ.วัชพล
สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.กิ่งกาญจน์, อ.วัชพล

วิทยาศาสตร์4

ภาษาไทย4

ว22102

ท22102
อ.สรัญญา, อ.ณัฏฐพล

อ.นาตยา (Labม.2) ,อ.ปณาลี (Labกิจกรรม5)

11.15 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

คาบที่ 7

คาบที่ 8

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1,2

ค22102
อ.จุฑามาศ, อ.เกษชุดา

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2

คณิตศาสตร์4

จ

อ

คาบที่ 1

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

คาบ
วัน

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.จุฑามาศ, อ.เกษชุดา

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.นาตยา(labม.2) ,อ.ปณาลี(Labกิจกรรม5)
แนะแนว,
เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

ศิลปะ4

กน4,น20201 ก20202

ศ22102

อ.ภรภัค,อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.ปารมี,อ.สาริน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.2(5),2(6) เรียนห้อง 1404
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(5)อ.ปุณณชัย จันปุ่ม, อ.อรณัญช์ พลนิกร , ม.2(6) อ.กัญญุตา พรหมรัตน์
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

09.3508.55 - 09.35 น. 09.55 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

11.15 คาบที่ 5
12.30 น. 12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

13.10 - 13.50 น.
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ4

พฤ
ศ

อ22102
อ.วีรินทร์ทิรา ,อ.กัญญุตา

วิทยาศาสตร์4

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ว22102

ท22208
อ.สุกัญญา บ., อ.พิมลกร

อ.ธนลาวัณย์ (Lab ม.2) อ.นราวิชญ์ (Labฟิสิกส์6)

คณิตศาสตร์4

Lab4, Lab3
วิทยาการคานวณ2

สุขศึกษา4

ว22104
อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,อ.
วิภาพร,อ.ณรงชัย

พ22102

พลศึกษา4

ศิลปะ4

ท22102

พ22104

ศ22102

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี

อ.โยษิตา,อ.กฤตยภรณ์

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

แนะแนว,เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

ว20204

กน4,น20201 ก20202

ค22102
อ.ดร.ธีรเชษฐ์, อ.วรวุฒิ

ภาษาไทย4

อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

อ.กิริยา

อ.ภานุพงษ์,อ.อภิชญา อ.ภรภัค,อ.ธาริณี, อ.ภูมิพิมพ์กานต์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

พ

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1,2

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

ภาษาไทย4

ศาสนาและวัฒนธรรม4

ท22102

ส22102

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

อ.กิ่งกาญจน์,อ.วัชพล

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.วีรินทร์ทิรา ,อ.กัญญุตา
สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.กิ่งกาญจน์, อ.วัชพล

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.ธนลาวัณย์ (Lab ม.2), อ.นราวิชญ์ (Labฟิสิกส์6)

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.ดร.ธีรเชษฐ์, อ.วรวุฒิ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.2(7) ม.2(8) เรียนห้อง 1405
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(7)ผศ.ดร.สุธินันท์ บุญพัฒนาภรณ์, ม.2(8)อ.ธนาวิทย์ คงประเสริฐผล, อ.ภรภัค วงศ์อรุณ
8.15 - 08.55 น.

พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

อ

คาบที่ 2

09.35-

08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

พลศึกษา4

ภาษาไทย4

พ22104

ท22102

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี อ.สรัญญา,อ.ปุณณชัย

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

สังคมศึกษา

สุขศึกษา4

อ22204

ส22102

พ22102

อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์

อ.กิริยา

ทักษะกระบวน
การทางวิทย์4

Lab4, Lab3
วิทยาการคานวณ2

ว20204

ว22104

อ.อภิชญา, อ.นราวิชญ์

อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,อ.
วิภาพร,อ.ณรงชัย

แนะแนว,
เปิดโลกเวียตนาม, เกาหลีฯ

ศิลปะ4

กน4,น20201 ก20202

ศ22102

อ.ภรภัค,อ.ธาริณี , อ.ภูมิพิมพ์กานต์

อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

อ.Derek/อ.วนิดา

คณิตศาสตร์4
ค22102
ผศ.ดร.สุธินันท์ , อ.ทิพย์วรรณ
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม4

ประวัติศาสตร์

ส22102
ส22104
อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์

คาบที่ 7

คาบที่ 8

วิทยาศาสตร์4

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1,2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

ว22102
อ.วีรพล (Lab ม.2), อ.นราวิชญ์ (Lab522)

คณิตศาสตร์4
ค22102
ผศ.ดร.สุธินันท์ , อ.ทิพย์วรรณ

ภาษาไทย4
ท22102
อ.สรัญญา, อ.ปุณณชัย

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.วีรินทร์ทิรา ,อ.กัญญุตา

วิทยาศาสตร์4

ภาษาอังกฤษ4

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ว22102

อ22102

ท22208

อ.วีรพล (Lab ม.1) อ.นราวิชญ์ (Lab522)

อ.วีรินทร์ทิรา ,อ.กัญญุตา

อ.สุกัญญา บ., อ.พัฒนา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ม.2(9) ม.2(10) เรียนห้อง 1408
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(9) อ.สุกัญญา บุญทวี, อ.พัฒนา ภูมิวรรณ, 2(10) อ.เมธาพร ตั้งกาญจนยืนยง, อ.ธนาวดี วงศ์ก่อ
คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

ศ

08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

ท22208
อ.สุกัญญา บ. , อ.พัฒนา
สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส22102 , ส22104
อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม4

แนะแนว,เปิดโลก
เวียตนาม,เกาหลีฯ

ส22102

กน4,น20201 ก20202

อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์

อ.ภรภัค,อ.ธาริณี,
อ.ภูมิพิมพ์กานต์

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ม.2) อ.ภาณุพงศ์ (Lab522)

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

เพิ่มเติมเลือก กลุ่ม 1,2

วิทยาศาสตร์4

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

09.35-

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

จ

อ

คาบที่ 2

ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ม.2) อ.ภาณุพงศ์ (Lab 522)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4
อ22204
อ.Derek/อ.พาขวัญ

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.สุธารัตน์,อ.ระพีพัฒน์

ศิลปะ4

Lab3, Lab4
วิทยาการคานวณ2

ภาษาอังกฤษ4

ศ22102

ว22104

อ22102

อ.โยษิตา, อ.กฤตยาภรณ์

อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,
อ.วิภาพร,อ.ณรงชัย

อ.เมธาพร , อ.ฑิกามาศ

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 น. 12.30 - 13.10 น.
ทักษะกระบวน
การทางวิทย์ 4

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

คาบ
วัน

ว20204
อ.อรวรรณ, อ.ภาวินี

คาบที่ 7

คาบที่ 8

13.10 - 13.50 น.

พลศึกษา4
พ22104
อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี

ภาษาไทย4
ท22102
อ.ณัฏฐพล, อ.สรัญญา

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.เมธาพร , อ.ฑิกามาศ

สุขศึกษา4

ภาษาไทย4

พ22102
อ.กิริยา

ท22102
อ.ณัฏฐพล, อ.สรัญญา

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.ระพีพัฒน์,อ.สุธารัตน์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.2(11) , ม.2(12) เรียนห้อง 1409
อาจารย์ประจาชั้น ม.2(11) อ.สิทธิกร เรืองศรี ม.2(12) อ.ฑิกามาศ ศรีทองกุล, อ.พาขวัญ ลั่นนาวา
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 น. 12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 7

คาบที่ 8

13.10 - 13.50 น.
ทักษะกระบวน

สังคมศึกษา ฯ ,ประวัติศาสตร์

พฤ
ศ

อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์
Lab3, Lab4
วิทยาการคานวณ2

สุขศึกษา4

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ว22104

พ22102

อ22204

อ.ณัฏฐาทิพ, อ.ประพัฒน์,
อ.วิภาพร,อ.ณรงชัย

อ.กิริยา

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.เมธาพร, อ.ฑิกามาศ

คณิตศาสตร์4

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

อ

ส22102 , ส22104

อ.Derek/อ.พาขวัญ
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม4

ภาษาไทย4

ส22102

ท22102

อ.เบญจลักษ์, อ.ธนาวิทย์

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

วิทยาศาสตร์4

ค22102

ว22102

อ.ระพีพัฒน์ , อ.สิทธิกร

อ.ณัฐกาญจน์ (Lab ม2) อ.ภาณุพงศ์ (Lab522)

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

จ

เพิม่ เติมเลือก กลุ่ม 1,2

พลศึกษา4

การทางวิทย์4

พ22104

ว20204

อ.ชโยทิต,อ.ธนาวดี

อ.จันทิมันต์,อ.อรวรรณ,อ.อภิชญา

คณิตศาสตร์4
ค22102
อ.สิทธิกร,อ.ระพีพัฒน์

วิทยาศาสตร์4
ว22102
อ.ณัฐกาญจน์ (Labเคมี6) อ.ภาณุพงศ์ (Lab522)

ภาษาอังกฤษ4
อ22102
อ.เมธาพร , อ.ฑิกามาศ

ศิลปะ4

แนะแนว,เปิดโลก
เวียตนาม, เกาหลีฯ

พัฒนาทักษะภาษาไทย4

ศ22102

กน4,น20201 ก20202

ท22208

ท22102

อ.ชญานิศ, อ.โดฬาร์

อ.ภรภัค, อ.ธาริณี,
อ.ภูมิพิมพ์กานต์

อ.สุกัญญา บ. , อ.พัฒนา

อ.ปุณณชัย, อ.ณัฏฐพล

ภาษาไทย4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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