ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(1), ม.3(2) เรียนห้อง 1502
อาจารย์ประจาชั้น ม.3(1) อ.ศศิธร วรรณพัฒน์, อ.วิชุดา เต็งอภิชาต, ม.3(2)อ.ดร.นิกูล ชุ่มมั่น, อ.วิสุทธิ์ ชัยชนะเลิศ
คาบที่ 1

คาบ

วัน

8.15 - 08.55 น.

คาบที่ 2

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 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

การงานอาชีพ4

แนะแนว

ง23102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

กน 6
อ.ศศิธร

คาบที่ 7

คาบที่ 8

สังคมศึกษา

จ

พฤ
ศ

อ.นัทชาริน,(Labม.3), อ.สุวภัทร (Labกิจกรรม5)

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส23102 , ส23104
อ.ปียาวดี, อ.วิสุทธิ์

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.กฤณภัช , อ.ดลพร

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.ไพศาล, อ.วงเดือน
จีน3, ญี่ปุ่น3
จ23203, ญ23203
อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

ภาษาไทย6

ส23102
ท23102
อ.ปียาวดี, อ.วิสุทธิ์ อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พ

ว23102

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

อ

ศาสนาและวัฒนธรรม6

อ23204
อ.David/อ.วนิดา

ภาษาไทย6
ท23102
อ.ธันย์ณิชา,อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา

ศิลปะ6

พลศึกษา6

ศ23102
พ23104
อ.วิสุดา, อ.ปิตวิ ัตร์ อ.มาริสา, อ.ชโยทิต

สุขศึกษา6

ภาษาอังกฤษ6

พ23102
อ.สุรวงศ์

อ23102
อ.กฤณภัช , อ.ดลพร

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

วิทยาศาสตร์6

พัฒนาทักษะภาษาไทย6
ท23210
อ.กนิษฐา , อ.ธนัญญา

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.ไพศาล, อ.วงเดือน

วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.นัทชาริน (Lab ม.3), อ.สุวภัทร (Labกิจกรรม5)

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(3), ม.3(4) เรียนห้อง 1503
อาจารย์ประจาชั้น ม.3(3) อ.ธันย์ณิชา พงษ์ปรีชาวงศ์, อ.สุณัฐฐา สุนทรวิภาต ม.3(4) อ.สุรวงศ์ ฉอสันเทียะ, อ.ปิติวัตร อินทราศักดิ์

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

สุขศึกษา6

ภาษาไทย6

คณิตศาสตร์6

การงานอาชีพ4

จีน3 , ญีป่ ุ่น3

พ23102

ท23102

ค23102

ง23102

จ23203, ญ23203

อ.สุรวงศ์

อ.กมลวรรณ, อ.จิตสุภา

อ.ระพีพัฒน์, อ.นฤมล

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

พลศึกษา6

ศิลปะ6

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

พ23104

ศ23102

ท23210

อ.มาริสา, อ.ชโยทิต

อ.วิสุดา,อ.ปิติวัตร์

วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.ชวัลกร (labม.3), อ.ณัฐพร (lab ม.2)

ภาษาอังกฤษ6

อ.กนิษฐา , อ.ธนัญญา

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.กฤณภัช , อ.ดลพร

วิทยาศาสตร์6

อ23102

ว23102

อ.กฤณภัช , อ.ดลพร

อ.ชวัลกร (labม.3), อ.ณัฐพร (lab ฟิสิกส์6)

คณิตศาสตร์6

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

ค23102

อ23204

อ.ระพีพัฒน์, อ.นฤมล

อ.David/อ.ฉัตรชัย

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

คาบที่ 7

คาบที่ 8

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส23102 , ส23104
อ.ปรียาวดี, อ.วิสุทธิ์

ภาษาไทย6
ท23102
อ.ธันย์ณิชา,อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา

แนะแนว

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม6

กน 6

ส23102

อ.ศศิธร

อ.ปรียาวดี, อ.วิสุทธิ์

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(5), ม.3(6) เรียนห้อง 1504
อาจารย์ประจาชั้น ม.3(5) อ.ปรียาวดี จงพร้า, อ.อรุณรุ่ง จิระวัฒนพงศ์, ม.3(6) อ.ฉัฐวัสส์ ดวงจันทร์
คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

09.35-

08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

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.

คณิตศาสตร์6

ภาษาอังกฤษ6

การงานอาชีพ4

สุขศึกษา6

ค23102
อ.สุธารัตน์, อ.ปาฏิหารย์

อ23102
อ.จงเจตน์, อ.ฉัฐวัสส์

ง23102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

พ23102
อ.สุรวงศ์

จีน3 , ญี่ปุ่น3
จ23203,ญ23203

พ23104
อ.ปัญจรส, อ.ศิโรรัตน์ อ.มาริสา, อ.ชโยทิต

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.จงเจตน์, อ.ฉัฐวัสส์

วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.สุวภัทร (labม.3), อ.คุณานันต์ (lab ฟิสิกส์6)

ภาษาไทย6
ท23102

ภาษาไทย6

พลศึกษา6

ศิลปะ6

ศ23102
อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา อ.วิสุดา,อ.ปิติวัตร์

ท23102
อ.ธันย์ณิชา, อ.จิตสุภา

วิทยาศาสตร์6
ว23102
อ.สุวภัทร (labม.3), อ.คุณานันต์ (labกิจกรรม5)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
อ23204
อ.David/อ.ฉัตรชัย

พัฒนาทักษะภาษาไทย6
ท23210
อ.ธนัญญา, อ.กนิษฐา

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

วัน

คาบที่ 2

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

คาบที่ 7

คาบที่ 8

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.สุธารัตน์, อ.ปาฏิหารย์

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส23102 , ส23104
อ.ปรียาวดี, อ.วิสุทธิ์
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม6

แนะแนว

ส23102
อ.ปรียาวดี, อ.วิสุทธิ์

กน 6
อ.ศศิธร

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(7), ม.3(8) เรียนห้อง 1505
อาจารย์ประจาชัน้ ม.3(7) อ.ไพรัช เจริญตรีเพช, อ.กนิษฐา อาจหินกอง, ม.3(8) อ.จิตสุภา เขียวอินทร์

อ
พ
พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6

วิทยาศาสตร์6

คณิตศาสตร์6

อ23204
อ.David/อ.ฉัตรชัย

ว23102
อ.ชวัลกร (Lab ม.3), อ.อาทิตย์ (Lab กิจกรรม5)

ค23102
อ.ชญาภา, อ.โยธิน

ภาษาไทย6

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์

ท23102
อ.ธันย์ณิชา, อ.เอกพงษ์

ส23102 , ส23104
อ.ชยพร, อ.ชยกร

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.ชญาภา, อ.โยธิน

จีน3 , ญี่ปุ่น3
จ23203, ญ23203

การงานอาชีพ4

อ.ปัญจรส, อ.ศิโรรัตน์

ง23102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

สุขศึกษา6

ศิลปะ6

ว23102

พ23102

ศ23102

อ.ชวัลกร (Lab ชีวะ6), อ.อาทิตย์ (Lab กิจกรรม5)

อ.สุรวงศ์

อ.วิสุดา, อ.ปิติวัตร์

วิทยาศาสตร์6

สังคมศึกษา

ศ

ศาสนาและวัฒนธรรม6

ภาษาไทย6

ภาษาอังกฤษ6

ส23102
อ.ชยพร, อ.ชยกร

ท23102
อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา

อ23102
อ.จงเจตน์, อ.ฉัฐวัสส์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

แนะแนว

พลศึกษา6

กน 6
อ.ศศิธร

พ23104
อ.มาริสา, อ.ชโยทิต

คาบที่ 7

คาบที่ 8

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.จงเจตน์, อ.ฉัฐวัสส์

พัฒนาทักษะภาษาไทย6
ท23210
อ.กนิษฐา, อ.ธัญพิชชา

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(9), ม.3(10) เรียนห้อง 1508
อาจารย์ประจาชั้น ม.3(9) อ.ณัฐพร ทองพันธ์, ม.3(10) อ.ปรีดิ์เปรม ติยะรัตนากรกุล, อ.ภาณุวัส ทิพย์รัตน์
คาบ

วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.3509.55 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

11.15 คาบที่ 5
10.35 - 11.15 น. 12.30 น. 12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

คาบที่ 8

13.10 - 13.50 น.

สังคมศึกษา

พฤ
ศ

พัฒนาทักษะภาษาไทย6

วิทยาศาสตร์6

ท23102

ส23102

ท23210

ว23102

อ.กมลวรรณ,อ.จิตสุภา

อ.ชยพร, อ.ชยกร

อ.กนิษฐา , อ.ธัญพิชชา

คณิตศาสตร์6

วิทยาศาสตร์6

ค23102
อ.วรวุฒิ, อ.ชญาภา

ว23102
อ.ณัฐพร (Lab ม3), อ.ชยวัฎ (ห้องเรียน)

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.ปรีดิ์เปรม, อ.สันติภาพ

พลศึกษา6

แนะแนว

พ23104
อ.มาริสา อ.ชโยทิต

กน 6
อ.ศศิธร

สุขศึกษา6

การงานอาชีพ4

พ23102

ง23102

อ.สุรวงศ์

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ภาษาไทย6
ท23102
อ.ธันย์ณิชา, อ.เอกพงษ์, อ.กมลวรรณ

ภาษาอังกฤษ6

คณิตศาสตร์6

อ23102
อ.ปรีดิ์เปรม, อ.สันติภาพ

ค23102
อ.วรวุฒิ, อ.ชญาภา

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

พ

ศาสนาและวัฒนธรรม6

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

ภาษาไทย6

อ.ณัฐพร (ห้องเรียน), อ.ชยวัฎ (Lab ม.3)

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
อ23204
อ.David/อ.ฉัตรชัย

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์
ส23102 , ส23104
อ.ชยพร, อ.ชยกร

จีน3 , ญีป่ ุ่น3

ศิลปะ6

จ23203, ญ23203

ศ23102
อ.วิสุดา,อ.ปิติวัตร์

อ.ปัญจรส ,อ.ศิโรรัตน์

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.3(11), ม.3(12) เรียนห้อง 1509
อาจารย์ประจาชั้น ม.3(11) อ.มาริสา เกตุขาว, ม.3(12) อ.ชยวัฏ ศิริพันธศักดิ์, อ.พลอยไพลิน พรวรเมธี

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

ศิลปะ6

สุขศึกษา6

สังคมศึกษาฯ , ประวัติศาสตร์

ศ23102
อ.วิสุดา,อ.ปิติวัตร์

พ23102
อ.สุรวงศ์

ส23102 , ส23104
อ.ชยพร, อ.ชยกร

วิทยาศาสตร์6

ภาษาอังกฤษ6

ว23102

อ23102
อ.ปรีดิ์เปรม, อ.สันติภาพ

อ.อาทิตย์ (lab ม.3), อ.ชยวัฏ (labกิจกรรม5)

พัฒนาทักษะภาษาไทย6
ท23210
อ.กนิษฐา , อ.ธัญพิชชา

แนะแนว

พลศึกษา6

กน6
อ.ศศิธร

พ23104
อ.มาริสา, อ.ชโยทิต

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม6

การงานอาชีพ4

ส23102
อ.ชยพร, อ.ชยกร

ง23102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.พงษ์ไพบูลย์, อ.นฤมล

วิทยาศาสตร์6

ภาษาไทย6

ว23102
อ.อาทิตย์ (lab ม.3), อ.ชยวัฏ (lab ชีวะ6)

ท23102
อ.ธันย์ณิชา, อ.เอกพงษ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

คาบที่ 7

คาบที่ 8

จีน3 , ญี่ปุ่น3
ภาษาไทย6
จ23203 ญ23203
ท23102
อ.ปัญจรส, อ.ศิโรรัตน์ อ.กมลวรรณ, อ.จิตสุภา

คณิตศาสตร์6
ค23102
อ.พงษ์ไพบูลย์, อ.นฤมล

ภาษาอังกฤษ6
อ23102
อ.ปรีดิ์เปรม, อ.สันติภาพ

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด6
อ23204
อ.David/อ.ฉัตรชัย

สหวิทยาการ กลุ่ม 1,2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คาบที่ 9

