ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1703 (IEM)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.Matthew William Knight, อ.พฤกษาพันธุ์ สวาทสุข, อ.พิมลกร ทวยหาญ, อ.ฉัตรชัย เก็งวินิจ

พ
พฤ
ศ

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.

10.35 - 11.15 น.

คณิตศาสตร์10

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ค32102
อ.ศิวนาถ

อ32204
อ.ปรีดิ์เปรม

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 2

อ32222
อ.David/อ.ฉัตรชัย

อ32228
อ.Dan
(Lab 522)

ภาษาอังกฤษ10
อ32102
อ.พฤกษาพันธุ์

ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว32102
อ.อรวรรณ

กิจกรรม

11.15 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน2
อ32226
อ.Liam

ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์, ผศ.ดร.สมคิด

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

อ32230
อ.Mieder

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.พัชรี

ภาษาไทย10

การเขียน
เชิงสร้างสรรค์2

ท32102
อ.อาธิป

อ32228
อ.Dan

การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ2

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน2

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร4

การงานอาชีพ7

พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส4, ภาษาเยอรมัน4

อ32226
อ.Liam

ท30234
อ.พิมลกร

ง32102

ฝ32207, ย32202
อ.ธวัชพล, อ.พิเศษ

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1710 (ภาษาอังกฤษ)

พ
พฤ
ศ

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาอังกฤษฟัง-พูดขั้นสูง4

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษ
อ่าน-เขียนขั้นสูง4

อ32208
อ.Liam

ว32102
อ.คุณานันต์

อ32210
อ.วีรินทร์ทิรา

ภาษาอังกฤษขั้นสูง4

คณิตศาสตร์10

ภาษาอังกฤษ10

อ32206
อ.ชินดนัย

ค32102
อ.ดร.ธีรเชษฐ์

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2
อ32204
อ.กนกพร
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.พัชรี

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ2
อ32204
อ.กนกพร

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

09.3509.55 น.

ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์,ผศ.ดร.สมคิด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ท30234
อ.พิมลกร

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนขั้นสูง4
อ32210
อ.วีรินทร์ทิรา

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กนกพร วงศ์ไพรินทร์, อ.วรรณอนงค์ ชุมคง
11.15 คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5

อ32102
อ.ปารมี

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.David/อ.ฉัตรชัย

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาไทย10

ภาษาอังกฤษขั้นสูง4

การงานอาชีพ7

พื้นฐานภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน 4

ท32102
อ.เอกพงษ์

อ32206
อ.ชินดนัย

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ฝ32207, ย32202
อ.ธวัชพล ,อ.พิเศษ

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1705 (ภาษาฝรั่งเศส)

พ
พฤ
ศ

คาบที่ 2
08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

คณิตศาสตร์10

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ค32102
อ.วรวุฒิ

ท30234

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม2

ว32102
อ.ชวัลกร

ฝ32204
อ.Baptiste

ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม4
ฝ32209
อ.ฐติรัฐ

12.30 น.

อ.พิมลกร

ภาษาไทย10
ท32102
อ.อาธิป

กิจกรรม

12.30 - 13.10 น.
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10

คาบที่ 7

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาฝรั่งเศส4
ฝ32202
อ.ธวัชพล

ส32102
อ.พัชรี
ประวัติศาสตร์10

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์, อ.สันติภาพ อุปรา, อ.ปริญญ์ พรหมม่วง
09.3511.15 คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6

แนะแนว

ภาษาอังกฤษ10

ส32104, กน10

อ32102
อ.ดลพร

อ.วรรณอนงค์, ผศ.ดร.สมคิด

เสริมทักษะภาษาฝรั่งเศส1

การงานอาชีพ7

ฝ32205
อ.Baptiste

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

พัฒนา

ผู้เรียน

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ภาษาฝรั่งเศส4

อ32222
อ.David/อ.ฉัตรชัย

อ32204
อ.สันติภาพ

ฝ32202
อ.ฐติรัฐ

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 553 (ภาษาจีน)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัญจรส เหลืองธนกุล, อ.ครรชิต มีซอง
คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

ศ

คาบที่ 3

คาบที่ 4

9.55 - 10.35 น.

11.15 10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

ท30234
อ.พิมลกร

ภาษาอังกฤษ
บูรณาการทักษะเฉพาะด้าน4
อ32238
อ.Neda

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

ภาษาอังกฤษ10

อ32222
อ.Stuat/อ.ธมลวรรณ

อ32102
อ.ครรชิต

คณิตศาสตร์10
ค32102
อ.วงเดือน

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

09.3508.55 - 09.35 น. 09.55 น.

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จ
อ

คาบที่ 2

ภาษาจีนหลัก 10
จ32211
อ.ดร.นาโชค, อ.Chen

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

ภาษาจีนหลัก 10

ส32104, กน10
อ.วัชพล, อ.จุฑามาศ

จ32211
อ.ดร.นาโชค, อ.Chen

ภาษาจีนเชิงประยุกต์4
จ32207
อ.ดร.นาโชค

ภาษาไทย10
ท32102
อ.อาธิป

เสริมทักษะภาษาจีน1

การงานอาชีพ7

จ32205
อ.ปัญจรส

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

พัฒนา

ฟิสิกส์พื้นฐาน

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10

ว32102
อ.กานต์ณพงษ์, อ.ธวัชชัย

อ32204
อ.กนกพร

ส32102
อ.พัชรี

ผู้เรียน
ภาษาจีนและวัฒนธรรม2
จ32204
อ.ปัญจรส

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 556 (ภาษาญี่ปุ่น)
คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

ภาษาอังกฤษ
บูรณาการทักษะเฉพาะด้าน4

พฤ
ศ

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

คาบที่ 7
13.50 - 14.30 น.

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

สนทนาภาษาญี่ปุ่น2

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

อ32238
อ.Neda

อ32204
อ.ศุภร์

ญ32207
อ.Jun, อ.Nic

ส32104, กน10
อ.วรรณอนง์, อ.จุฑามาศ

ภาษาญี่ปุ่นหลัก10

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ญ32213
อ.วิชญ์วิสิฐ, อ.Jun

อ32222
อ.Berlinda/อ.ชัชวัชร์

ฟัง-พูดอังกฤษอาเซียน4
อ32218
อ.Dan

ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว32102
อ.ธวัชชัย

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ
อ

09.35คาบที่ 2
08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

ภาษาไทย10
ท32102
อ.กิตติยา

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์, อ.วัชพล ตุลยวิไลกุล
11.15 คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6

ท30234
อ.พิมลกร

เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่น1,
ภาษาญี่ปุ่นเชิงประยุกต์4
ญ32209, ญ32205
อ.ศิโรรัตน์, อ.วิชญ์วิสิฐ, อ.Nic

พัฒนา

ภาษาญี่ปุ่นหลัก10

คณิตศาสตร์10

ภาษาอังกฤษ10

ญ32213
อ.วิชญ์วิสิฐ, อ.Jun

ค32102
อ.ศิรัชชรินทร์

อ32102
อ.เมธาพร

การงานอาชีพ7
ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ผู้เรียน
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.กิ่งกาญจน์

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 545 (ภาษาอังกฤษ - อาเซียน)

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

09.35คาบที่ 2
08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

ภาษาอังกฤษอาเซียน4

อ32222
อ.Berlinda/อ.ชัชวัชร์

อ32214
อ.สเตฟานี

ทักษะเกาหลี4, ทักษะเวียดนาม4
,ทักษะเมียนมา4

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ก32202, น32208, ภ32206
อ.An/อ.ธาริณ/ี อ.อรัญญิกา/อ.zawlin

ว32102
อ.คุณานันต์

อ่าน-เขียนอังกฤษอาเซียน4
อ32220
อ.Rj

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร4, ภาษาเวียดนาม
เพื่อการสื่อสาร4, ภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร4

ก32204,น32210,ภ32208
อ.An/อ.ธาริณ/ี อ.zawlin

กิจกรรม

12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 7

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาเกาหลี ,
เวียดนาม,เมียนมา เชิงประยุกต์4

ภาษาอังกฤษอาเซียน4
อ32214
อ.สเตฟานี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธาริณี ทองศรี, อ.ภัทร์ไพลิน ด่านสุคนธ์, อ.คุณานันต์ สงนุ้ย
11.15 คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5
คาบที่ 6

ก32207, น32213, ภ32211
อ.An/อ.ธาริณ/ี อ.อรัญญิกา/อ.zawlin

ภาษาไทย10
ท32102
อ.กิตติยา
ประวัติศาสตร์10
แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์,อ.ภัทร์ไพลิน

ฟัง-พูดอังกฤษอาเซียน4
อ32218
อ.RJ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ท30234
อ.พิมลกร

พัฒนา

ผู้เรียน
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ10

คณิตศาสตร์10

การงานอาชีพ7

ศาสนาและวัฒนธรรม10

อังกฤษสร้างสรรค์พื้นฐาน2

อ32102
อ.นาถนิสถ์

ค32102
อ.พงษ์ไพบูลย์

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ส32102
อ.พัชรี

อ32236
อ.สเตฟานี

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 537 (ทัศนศิลป์, ออกแบบ, แฟชั่น, จิวเวลรี )
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.วีรณดา อรุณปลอด, อ.จุฑามณี อินทร์อุริศ
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

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.

13.50 - 14.30 น.

จินตทัศน์ 3 มิต,ิ ออกแบบสื่อสาร,

พฤ

กระบวนการสร้างงานออกแบบแฟชั่น,เครื่องประดับจิว

คณิตศาสตร์10

จิตรกรรมสีน้า1,ภาษาอังกฤษบูรณาการ

อ32102

ศ32206, ศ32256, ศ32292, ศ32293

ค32102

ศ30211, ศ30203, อ32238

อ.พฤกษาพันธ์

อ.วีรณดา (A8), อ.กฤษพล(A9), อ.กิตติศักดิ์(A7)

อ.จุฑามณี

อ.ภคพงศ์(A5), อ.กฤษพล(A9), อ.Neda(A8)

ออกแบบแฟชั่น, ทัศนศิลป์ไทยร่วมสมัย

ภาษาไทย10

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ประวัติศาสตร์10, แนะแนว

ศ32257, ศ32207

ท32102

อ32204

ส32104, กน10

อ.ศิริลกั ษณ์(A3), อ.กิตติศักดิ์ (A4)

อ.อาธิป

อ.กนกพร

อ.วรรณอนง์,อ.จุฑามาศ

การสร้างตราสินค้าแฟชั่น ศ32290
การสร้างตราสินค้าเครื่องประดับจิว
ศ32291 (อ.ธนีพรรณ)(A7)

พื้นฐานการตัดเย็บในงานแฟชั่น อ.กฤตยาภรณ์(A7),
โปรแกรมในการขึ้นรูป 3 มิติ

ศ30283, ศ30284 อ.ดร.ธนีพรรณ (จิวเวลรี)

ศิลปะภาพถ่าย
ศ32250
อ.นฤภู(A3)

พื้นฐานการตัดเย็บในงานแฟชั่น อ.กฤตยาภรณ์(A7),
โปรแกรมในการขึ้นรูป 3 มิติ

ศ30283, ศ30284 อ.ดร.ธนีพรรณ (จิวเวลรี)
ศิลปะคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย,
การน้าเสนองานออกแบบ,

ศ32252, ศ32259
อ.ชญานิศ(A6), อ.กฤษพล(A9)

กิจกรรม
การสร้างตราสินค้าแฟชั่น ศ32290
การสร้างตราสินค้าเครื่องประดับจิว

ศ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พ

ภาษาอังกฤษ10

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

การผลิตงานภาพยนตร์1

ศิลปะไทยสร้างสรรค์,
ออกแบบอักษรสร้างสรรค์, ทัศนย
ภาพสร้างสรรค์

ฟิสิกส์พนื้ ฐาน

ศ30259,ศ30260

ว32102

อ.กิตติศักดิ(์ A4),อ.ชญานิศ(A1)
,อ.ปริญ(A9)

อ.นัทชาริน, อ.อรวรรณ

พัฒนา

ผู้เรียน

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร4

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10

ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก

ศ32251, ศ32258

อ32222

ส32102

ศ32253

อ.นฤภู(A8), อ.ศิริลกั ษณ์(เซรามิก)

อ.Stev/อ.นุชฏา

อ.วัชรพงศ์

อ.ชญานิศ (A2)

ศ32291 (อ.ธนีพรรณ) (A7)
ศิลปวิจารณ์, ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 536 (แอนิเมชั่น, ดิจิทัล , ฟิล์ม)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ธนีพรรณ โชติกเสถีย, อ.ดลพร โรจน์สถิตพงศ์
คาบ
วัน

คาบที่ 1

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

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.

13.50 - 14.30 น.

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิต,ิ

การออกแบบตัวละครและฉาก, ความรู้เบื้องต้น

พฤ
ศ

ภาษาอังกฤษ10

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

การเคลื่อนไหวในสื่อดิจิทัล, เสียงในงานภาพยนตร์

ศ32255,ศ32279,ศ32294

อ32102

อ32222

ศ32254, ศ32281, ศ30285

อ.ภคพงศ์(แอนิเม),อ.โยษิตา(A6),อ.โดฬาร์(A5)

อ.ดลพร

ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก,

อ.Stive/อ.คมธัช
สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์10

ภาพยนตร์สารคดี

ศาสนาและวัฒนธรรม10

ค32102

ศ32253, ศ30286

ส32102

อ.นฤภู(A4), อ.โยษิตา(A6), อ.โดฬาร์(แอนิเม)
การออกแบบเว็ปไซต์และสื่อปฏิสัมพันธ์,
การเขียนโปรแกรมคอมฯ,
การก้ากับและการแสดงภาพยนตร์เบื้องต้น
ศ32282, ศ32215, ศ32295

อ.พัชรี

อ.โยษิตา(A6), อ.ภคพงศ์(ห้องแอนิเม), อ.โดฬาร์(A5)

อ.พงษ์ไพบูลย์

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2
อ32204
อ.ศุภร์

อ.ชญานิศ(A3), อ.โดฬาร์ (A5)

ประวัติศาสตร์10

ภาษาอังกฤษบูรณาการ,

แนะแนว

การสร้างโมเดล 3 มิติ

ส32104, กน10

อ32238, ศ30255

อ.วรรณอนง์,อ.จุฑามาศ อ.ธนนันท์(A8),อ.Neda(A1)

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พ

งานภาพยนตร์ฯ,การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

การเขียนบทฯ, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส้าหรับดิจิทัล
มีเดีย, การก้ากับและการแสดงภาพยนตร์เบื้องต้น

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร4

ศ32211,ศ32283, ศ32295

อ32222

อ.ธนนันท์(A6),อ.ภคพงษ์(Anima) ,อ.โดฬาร์(A5)

อ.Stive/อ.คมธัช

พัฒนา

ผู้เรียน

การออกแบบตัวละครและฉาก, พื้นฐานการ

ประยุกต์ศลิ ป์, ทฤษฎีสี

ภาษาไทย10

พัฒนาเกม, การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์

ออกแบบของเล่นสร้างสรรค์

ฟิสิกส์พนื้ ฐาน

ท32102

ศ32255, ศ32280, ศ32294

ศ30257, ศ30256, ศ30258

ว32102

อ.กิตติยา

อ.ภคพงศ์(แอนิเม), อ.ปริญญ(A6), อ.โดฬาร์(A5)

อ.นฤภู(A2),อ.วีรณดา(A8),อ.ปริญ(A1)

อ.คุณานันต์

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1510 (คณิตศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ ,อ.ระพีพัฒน์ แก้วอ่้า, อ.ปาฏิหารย์ นักฆ้อง

พ
พฤ
ศ

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.3509.55 น.

คาบที่ 3
9.55 - 10.35 น.

คาบที่ 4

11.15 10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

ภาษาไทย10

ค32209
อ.ดร.ธีรเชษฐ์

อ32222
อ.David/อ.นุชฏา

ท32102
อ.อาธิป

คณิตศาสตร์10

ความถนัดทางคณิตศาสตร์(PAT1)
ค32213
อ.ปาฏิหารย์

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ค32102
อ.ดร.ธีรเชษฐ์
คณิตศาสตร์
ประวัติศาสตร์10
เพื่อการน้าไปใช้2
แนะแนว
ค30209
ส32104, กน10
อ.นฤมล
อ.วรรณอนงค์,อ.จุฑามาศ

ค่ายคณิตศาสตร์2
ค32206
อ.ดร.ธีรเชษฐ์, อ.ระพีพัฒน์, อ.จุฑามณี

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.พัชรี

การงานอาชีพ7
ง32102

อ32204
อ.ศุภร์

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

คณิตเศรษฐศาสตร์

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ส30223
อ.วัชรพงศ์

ว32102
อ.ชวัลกร

พัฒนา

ภาษาอังกฤษ10

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ภาษาอังกฤษเพื่อกิจกรรมทางปฏิบัติ4

อ32102
อ.กัญญุตา

ค32209
อ.ดร.ธีรเชษฐ์

อ32240
อ.Mieder

ผู้เรียน
ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์(SAT)1
ค32212
อ.พงษ์ไพบูลย์

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1411 (ME)

ศ

09.3509.55 น.

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกรรม4,เคมีพื้นฐานวิศวกรรม3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ว32219, ว32239
อ.ภาวินี/อ.ปัญจพงศ์

ค32209
อ.วรวุฒิ
(Lab ฟิสิกส์ 542)

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10 เขียนแบบวิศวกรรม
ส32102
ง30246
อ.กิ่งกาญจน์
อ.ภาณุวัส
Lab ฟิสิกส์ 542

ภาษาอังกฤษ10

ฟิสิกส์ส้าหรับวิศวกรรม4

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อ32102
อ.นาถนิสถ์

ว32219
อ.พีระพล

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.David/อ.ฉัตรชัย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)
ค32209
อ.วรวุฒิ

ค่ายคณิตศาสตร์2
ค32206
อ.ธนกฤต, อ.กิตติธัช

กิจกรรม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ2
อ30239
อ.Dan

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2
08.55 - 09.35 น.

Lab เคมี 532

จ
อ

คาบที่ 1
8.15 - 08.55 น.

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรวุฒิ แซ่ตั้ง, อ.กิตติธัช ช่อสุวรรณ
11.15 คาบที่ 3
คาบที่ 4
คาบที่ 5

ว32102
อ.อาทิตย์

คณิตศาสตร์10
ค32102
อ.วรวุฒิ

ประวัติศาสตร์10

แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วัชพล, ผศ.ดร.สมคิด

การงานอาชีพ7
ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)
SAT ทางคณิตศาสตร์1
ค30205
อ.นฤมล

พัฒนา
(Labฟิสิกส์ 542)

ผู้เรียน

ฟิสิกส์วิศวกรรม4

ภาษาไทย10

ว32219
อ.พีระพล

ท32102
อ.กิตติยา

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1611 (วิทยาศาสตร์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นัทชาริน อาษาธง , อ.ดร.สุวิมล ค้านวน
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.

ประวัติศาสตร์10

(Lab ชีวะ ชั้น6)

แนะแนว

ชีววิทยา4

11.15 คาบที่ 5
12.30 น. 12.30 - 13.10 น.

คาบที่ 7

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาอังกฤษ10
อ32102
อ.ดลพร
(lab ฟิสิกส์ ชั้น6)

ฟิสิกส์ 4
ว32202
อ.นัทชาริน
(Lab ชีวะ ชั้น6)

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ฟิสิกส์พื้นฐาน

เคมี4

ชีววิทยา4

ค32209
อ.จุฑามาศ
(lab เคมี ชั้น6)

ว32102
อ.กานต์ณพงษ์

ว32222
อ.กนกภรณ์

ว32242
อ.ธวัชชัย

การงานอาชีพ7

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ค32209
อ.จุฑามาศ

เคมี4
ว32222
อ.กนกภรณ์

ภาษาไทย10
ท32102
อ.ดร.สุวิมล

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1,ความถนัด
ภาษาอังกฤษ1,

(Lab ฟิสิกส์ ชั้น6)

ศ

คาบที่ 6

(Lab เคมี ชั้น6)

ว32242
อ.ธวัชชัย
(Labฟิสิกส์ชั้น6)

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4
ส32104, กน10
อ32202
อ.วัชพล, ผศ.ดร.สมคิด อ.Richard/อ.ธมลวรรณ

จ
อ

คาบที่ 1

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ
วัน

ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
,ความถนัดไทย, ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

คณิตศาสตร์10

ฟิสิกส์ 4

ค32102

ว32202

ส32102

ว30281,ว30283, อ30206, ท3, ว32263

อ.จุฑามาศ

อ.นัทชาริน

อ.กิ่งกาญจน์

อ.ปัญจพงษ์, อ.กิตติพงษ์, อ.Dan,
อ.สิริมณี,อ.กมลวรรณ,อ.ธวัชชัย

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม10

คาบที่ 8

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1810 (วิทยาศาสตร์ (SGS)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กนกภรณ์ แซ่คู่, อ.อาทิตย์ รังสี
คาบ
วัน

ศ

09.35-

คาบที่ 3

8.15 - 08.55 น.

08.55 - 09.35 น.

09.55 น.

9.55 - 10.35 น.

คาบที่ 4

11.15 -

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาอังกฤษ10

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4

ค32209

อ32102

ว32102

อ32202

อ.ชญาภา
(lab เคมี ชั้น8)

อ.ปารมี

อ.RJ/อ.อาทิตย์
(lab เคมี8)

เคมี4

คณิตศาสตร์10

ฟิสิกส์ 4

อ.David/อ.นุชฏา
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10

ว32222

ค32102

ว32202

ส32102

อ.นัทชาริน

อ.วัชรพงศ์

อ.กนกภรณ์

ภาษาไทย10
ท32102
อ.เอกพงษ์

อ.ชญาภา
(Lab ชีวะ ชั้น8)

ชีววิทยา4
ว32242
อ.ธวัชชัย

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2

(Labเคมี ชั้น8)

จ
อ

คาบที่ 1

การงานอาชีพ7

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ง32102

ค32209

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

อ.ชญาภา

พัฒนา

ผู้เรียน

ประวัติศาสตร์10

(Lab ชีวะ ชั้น8)

(lab เคมี ชั้น8)

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1,ความถนัดภาษาอังกฤษ1,

ฟิสิกส์ 4

แนะแนว

ชีววิทยา4

เคมี4

ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
,ความถนัดไทย, ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

ว32202

ส32104, กน10

ว32242

ว32222

ว30281,ว30283, อ30206, ท3, ว32263

อ.ธวัชชัย

อ.กนกภรณ์

อ.ปัญจพงษ์, อ.กิตติพงษ์, อ.Dan,อ.สิริมณี,
อ.กมลวรรณ,อ.ธวัชชัย

อ.นัทชาริน (542) อ.วัชพล,อ.จุฑามาศ

คาบที่ 8

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 1612 (วิทยาศาสตร์ (GHS)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธวัชชัย วิจารณ์นิกรกิจ, อ.วัชรี สุริยะกอง

พ
พฤ

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 10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

(lab ฟิสิก ชั้น8)

ภาษาไทย10

เคมี4

ฟิสิกส์ 4

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10

ท32102

ว32222

ว32202

ส32102

อ.ดร.สุวิมล
(Lab ชีวะ ชั้น8)

อ.กนกภรณ์

อ.นัทชาริน

อ.กิ่งกาญจน์
(lab เคมี ชั้น8)

ชีววิทยา4

ภาษาอังกฤษ10

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

เคมี4

ว32242

อ32102

ค32209

ว32222

อ.ธวัชชัย

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)
ค32209
อ.จุฑามณี

อ.พฤกษาพันธ์
(lab ฟิสิก ชั้น8)
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด4 ฟิสิกส์ 4
อ32202

ว32202

อ.David/อ.ฉัตรชัย

อ.นัทชาริน

กิจกรรม

อ.จุฑามณี

อ.กนกภรณ์
(Lab ชีวะ ชั้น8)

การงานอาชีพ7

ชีววิทยา4

ง32102

ว32242

(อ.พื้นฐานวิศวะ)

อ.ธวัชชัย

พัฒนา

ผู้เรียน

คณิตศาสตร์10

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

ค32102

ว32102

ส32104, กน10

ว30281,ว30283, อ30206, ท3, ว32263

อ.จุฑามณี

อ.วัชรี , อ.RJ

อ.วัชพล,อ.ภัทร์ไพลิน

อ.ปัญจพงษ์, อ.กิตติพงษ์, อ.Dan,อ.สิริมณี,
อ.กมลวรรณ,อ.ธวัชชัย

(Lab เคมีชั้น 8)

ศ

คาบที่ 5

(lab เคมี ชั้น8)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ
วัน

ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม1,ความถนัดภาษาอังกฤษ1,
ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
,ความถนัดไทย, ปฏิบัติการสัตว์มีกระดูกสันหลัง

คาบที่ 8

คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (E-AI,AS) ห้อง 535
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วิภาพร จิตต์ภิรมย์, อ.ชวัลกร กองทรัพย์, อ.ปริญ มีทรัพย์
คาบ

คาบที่ 1

วัน

8.15 - 08.55 น.

คาบที่ 2

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

08.55 - 09.35 น. 09.55 น. 9.55 - 10.35 น.

11.15 -

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

(Lab เคมี532)

พฤ

เคมีประยุกต์1

ค32209
อ.พงษ์ไพบูลย์
Lab ฟิสิกส์ 542

ว30241
อ.สุมิตรา

ฟิสิกส์วิศวกรรม3

คณิตศาสตร์10

ว32266
อ.ณัฐพร
ภาษาอังกฤษ
บูรณาการทักษะเฉพาะด้าน4
อ32238
อ.Henry

ค32102
อ.พงษ์ไพบูลย์

ภาษาไทย10
ท32102
อ.เอกพงษ์

กิจกรรม

(Lab ดาราศาสตร์ ชั้น6)

ศ

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.วัชรพงศ์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

คาบที่ 5

ภาษาอังกฤษ10
อ32102
อ.เมธาพร
Lab ฟิสิกส์ 542

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์,
กระบวนการติดงานออกแบบ (AS)
ว30263 ,ศ3...
อ.ณัฏฐาทิพ/อ.ประพัฒน์ (E-AI1),อ.ปริญ (A1)

การงานอาชีพ7
ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

ฟิสิกส์วิศวกรรม3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ว32266
อ.ณัฐพร

ค32209
อ.พงษ์ไพบูลย์

พัฒนา
(Labเคมี532)

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

เคมีประยุกต์1

ว32102
อ.ขวัลกร

อ32222
อ.Berlinda/อ.ชัชวัช

ว30241
อ.สุมิตรา

ผู้เรียน
ประวัติศาสตร์10
แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์,อ.ภัทร์ไพลิน

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 526 (DE-IT)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กันหา ราชโคต, อ.วงเดือน ออมอด, อ.เอกพงษ์ ใจสมหวัง
คาบที่ 1

วัน

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

คาบที่ 4

11.15 -

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ค32102
อ.วงเดือน

ภาษาอังกฤษ
บูรณาการทักษะเฉพาะด้าน4
อ32238
อ.Henry

ฐานข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DE)
การออกแบบและเทคโนโลยี (IT)
ว30295 , ว30270
อ.กาลัญญู,อ.กิตติพงษ์ (L3), อ.กันหา(L2)
Lab ม.2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

ภาษาไทย10

ฟิสิกส์วิศวกรรม3

ค32209
อ.วงเดือน

ท32102
อ.เอกพงษ์
(Lab ฟิสิกส์ ชั้น 542)

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.Stive/อ.คมชัช

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 3

08.55 - 09.35 น. 09.55 น. 9.55 - 10.35 น.

คณิตศาสตร์10

จ
อ

09.35-

ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว32102
อ.กานต์ณพงษ์

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.วัชรพงศ์
ประวัติศาสตร์10

แนะแนว

ว32266
อ.วัชรี
(Lab เคมี ชั้น 8)

ส32104, กน10
อ.วัชพล,ผศ.ดร.สมคิด
Lab เคมี ขั้น8

เคมีประยุกต์1

ฟิสิกส์วิศวกรรม3

ว30241
อ.จตุพร

ว32266
อ.วัชรี

พัฒนา

ผู้เรียน

(Lab เคมี ชั้น 8)

ศ

เคมีประยุกต์1

ภาษาอังกฤษ10

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4(1)

การงานอาชีพ7

ว30241
อ.จตุพร

อ32102
อ.พฤกษาพันธ์

ค32209
อ.วงเดือน

ง32102
(อ.พื้นฐานวิศวะ)

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (คอมพิวเตอร์ IMT)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.คัทลียา วิเลปะนะ, อ.สุวภัทร อิทธิโชติ
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

คาบที่ 7

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาไทย10

คณิตศาสตร์10

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

ท32102

อ.อาธิป

ค32102
อ.ชญาภา

ว30227
อ.วรรัตน์(L4)

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร4

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

อ32222
อ.Stive, อ.พาขวัญ

ว30243
อ.วรรัตน์, อ.ภานุวัตร (L4)

ฟิสิกส์พนื้ ฐาน
ว32102
อ.สุวภัทร

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ว30239
อ.วรรัตน์, อ.คัทลียา(L1)

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

คาบที่ 2

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

การเขียนโปรแกรม
เพือ่ พัฒนาเกม 3 มิติ
ว30226
ผศ.สุคนธ์, อ.ภานุวัตร (L1)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ว30227
อ.วรรัตน์(L4)
ประวัติศาสตร์10

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

แนะแนว

ว30243
อ.วรรัตน์, อ.ภานุวัตร (L4)

ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์, ผศ.ดร.สมคิด

พัฒนา

การเขียนโปรแกรม
เพือ่ พัฒนาเกม 3 มิติ

ภาษาอังกฤษ10

สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ว30226
ผศ.สุคนธ์, อ.ภานุวัตร (L1)

อ32102
อ.ปารมี

ว30239
อ.วรรัตน์, อ.คัทลียา(L1)

ผู้เรียน
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.พัชรี

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (223) (อาหารและการโรงแรม)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ยาตรา จ้าปาเฟือ่ ง, อ.สุวนันท์ วิริยะสุข
คาบ

คาบที่ 1

วัน

คาบที่ 2

8.15 - 08.55 น.

09.35-

08.55 - 09.35 น. 09.55 น.

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

9.55 - 10.35 น.

10.35 - 11.15 น.

12.30 น.

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

(Lab1)

พฤ
ศ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อ32102

ง30235

อ32204

ท32102

อ.สันติภาพ
เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ2
อ32204

อ.ดร.สุวิมล

อ.เมธาพร

อ.ดร.ยาตรา
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์10

ภาษาอังกฤษบูรณาการ
ทักษะเฉพาะด้าน4
อ32238
อ.dan,อ.เมธาพร (223)

การจัดการงานแม่บ้าน
ง30236
อ.ยอดขวัญ (222)

ศาสนาและวัฒนธรรม10

แนะแนว

ส32102

ส32104, กน10

อ.วัชรพงศ์

อ.วรรณอนงค์,ผศ.ดร.สมคิด

อังกฤษฟัง-พูดเพือ่ สื่อสาร4
อ32222
อ.Berlinda,อ.นุชฏา

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พ

ภาษาอังกฤษ10

พักระหว่างคาบ 20 นาที

อ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ2

ภาษาไทย10

บาร์และเครื่องดื่ม
ง32210
อ.ดร.ยาตรา (Bakery)

อ.สันติภาพ

ฟิสิกส์พนื้ ฐาน

การจัดนิทรรศการ2

ว32102
อ.สุวภัทร

ง30238
อ.ทิพภาภรณ์ (223)

พัฒนา

ผู้เรียน

ภาษาจีนเพือ่ ธุรกิจบริการ2

คณิตศาสตร์10

เบเกอรี่

จ30206
อ.ทิพภาภรณ์ +อ.Chen (222)

ค32102
อ.วงเดือน

ง30237
อ.ดร.ยาตรา, อ.เมธาพร (ห้อง Bakery)

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (ดุริยางคศิลป์)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ยงยุทธ เอี่ยมสอาด, อ.กิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล
วัน

09.35-

คาบที่ 3

คาบที่ 4

11.15 -

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

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.

13.50 - 14.30 น.

อ32238
อ.กิตติศักดิ์, Dan

วิชาโครงงานดนตรี1
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี,ขับร้องเพลงไทย1
ศ32226, ศ32261 , ศ32271
อ.ธีรพงศ์, อ.ธีรศักดิ์

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4

ภาษาอังกฤษ10

อ32222
อ.Richard, อ.ชัชวัช

อ32102
อ.กัญญุตา

ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว32102
อ.อาทิตย์

สังคมศึกษา

ศ

ศาสนาและวัฒนธรรม10

ส32102
อ.พัชรี

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์,อ.ภัทร์ไพลิน

พักระหว่างคาบ 20 นาที

พฤ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

พ

คาบที่ 2

ภาษาอังกฤษบูรณาการเฉพาะด้าน4

จ
อ

คาบที่ 1

ปฏิบัติรวมวง1,ปฎิบัติรวมวงดนตรีไทย4
ศ32224 , ศ32269
อ.ยงยุทธ,อ.ปริทัศน์

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

คาบ

คณิตศาสตร์10

ปฎิบัติดนตรี4

ค32102
อ.ศิวนาถ

ศ32263
อ.ดร.กุลธิดา

ภาษาไทย10

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

ท32102
อ.เอกพงษ์

อ32204
อ.ปรีดิ์เปรม

คณิตศาสตร์10

ทักษะดนตรีไทย9

ค32102
อ.ศิวนาถ

ศ32228
อ.วิศรุต

พัฒนา

ผูเ้ รียน

เปียโน2

ภาษาไทย10

ทฤษฎีดนตรีสากล4,
การประพันธ์เพลงไทย

ศ32265
อ.ดร.กุลธิดา,อ.ธีรพงศ์

ท32102
อ.เอกพงษ์

ศ32267, ศ32272
อ.ยงยุทธ, อ.วิศรุต

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (ศิลปะการแสดง)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ลักขณา คชสาร, อ.ธีรศักดิ์ คชสาร

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

คาบที่ 7

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.

13.50 - 14.30 น.

ฟิสิกส์พื้นฐาน

ภาษาไทย10

ภาษาอังกฤษ
บูรณาการเฉพาะด้าน4

ว32102
อ.กานต์ณพงษ์

ท32102
อ.เอกพงษ์

อ32238
อ.ลักขณา, อ.Dan

นาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน4

ศิลปะการแสดงโขน

ศ32237
อ.ลักขณา, อ.ผุสวัฒน์, อ.ศุภจิรา, อ.อานนท์

ศ30289
อ.ธีรศักดิ์

นาฏศิลป์ไทยเบ็ดเตล็ด3
ศ32235
อ.ลักขณา

คณิตศาสตร์10
ค32102
อ.เปรียบฟ้า

กิจกรรม

ภาษาอังกฤษ10

ทักษะการแสดง

อ32102
อ.ดลพร

ศ30287
อ.อานนต์

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

เสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ2
อ32204
อ.ปรีดิ์เปรม

โครงงานนาฏศิลป์1,
นาฏศิลป์สร้างสรรค์
ศ32242, ศ.30290
อ.อานนต์, อ.ศุภจิรา

เสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ2
อ32204
อ.ปรีดิ์เปรม

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.Berlinda, อ.ชัขวัช
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม10
ส32102
อ.วัชรพงศ์

พัฒนา
ประวัติศาสตร์10
แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วรรณอนงค์,ผศ.ดร.สมคิด

ผูเ้ รียน
หลักการจัดการแสดง
ศ30288
อ.ศุภจิรา

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 (พลศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชโยทิต ศิริโชติ, อ.วิสิษฏ์ ศรีพิมพ์, อ.นราวิชญ์ อ่อนค้า

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

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.

11.15 -

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

ภาษาไทย10

คณิตศาสตร์10

การบันทึกสถิติ,โลกฟุตบอล,
ว่ายน้้าเพื่อสุขภาพ, กีฬาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ท32102

ค32102

พ32211, พ32212, พ32213, พ32220

อ.กิตติยา

อ.พงษ์ไพบูลย์

อ.ดร.จตุพร,อ.วิสิษฏ์(ICT)/อ.พลเอก,ปริญญ์(ห้อง)
/อ.อรชุมา,อ.สุวนันท์(สระว่ายน้า),อ.เทพรัตน์(ห้องเรียน)

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว
ส32104, กน10
อ.วัชพล,ผศ.ดร.สมคิด

อาหารและโภชนา

อาหารและโภชนา
การทางการศึกษา
พ32205
อ.มนทรัตน์,อ.สุรวงศ์ (ห้องเรียน)

อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.Berlinda, อ.ชัชวัชร์

การทางการศึกษา
พ32205
อ.มนทรัตน์,อ.สุรวงศ์ (ห้องเรียน)

ภาษาอังกฤษ10
อ32102
อ.ครรชิต

กิจกรรม

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

ฟิสิกส์พื้นฐาน
ว32102
อ.นราวิชญ์
สังคมศึกษา

สมรรถภาพทาง
กายด้านกีฬา4

พ32204
อ.มาริสา, อ.ชโยธิต
คาบ 1 - 2 เรียน 537 , Art1, Art4

ศาสนาและวัฒนธรรม10

กฎกติกาบาสเกตบอล,กฎกติกาฟุตบอล,
กฎกติกาสากล,กฏกติกาวอลเลย์บอล

ส32102

พ32208, พ32209, พ32210, พ32219

อ.พัชรี

อ.ดร.จตุพร,อ.ปิยะพงษ์(ร่ม1)/อ.พลเอก,อ.ปริญญ์(กลางแจ้ง)
/อ.สุวนันท์,อ.ทิวากร(ร่ม2), อ.มาริสา(โรงฝึก)

พัฒนา

ผูเ้ รียน

เทนนิส

ภาษาอังกฤษเพื่อการกีฬา 4

ส่งเสริมวิชาการ
ด้านพลศึกษา2

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

พ30231
อ.ดร.ยุทธกร, อ.ปริญญ์ (หน้าอาคาร5)

อ30229
อ.Henry,อ.พลเอก (ห้องเรียน)

พ32216
อ.อรชุม, อ.วิสิษฎ์

อ32204
อ.ปรีดิ์เปรม

คาบที่ 8 คาบที่ 9

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ม.5 227 (นันทนาการ), (สหกิจ)
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ณัฐพร ต่อเงิน, อ.คณิตพัฒน์ กิจอรุณกูล, อาจารย์ดลยา เงินวัฒนะ

อ
พ
พฤ
ศ

7.30 - 8.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและ Homeroom

จ

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.

11.15 -

10.35 - 11.15 น. 12.30 น.

คาบที่ 5

คาบที่ 6

คาบที่ 7

12.30 - 13.10 น.

13.10 - 13.50 น.

13.50 - 14.30 น.

เทคโนโลยีและการสืบค้น

ทักษะการเงินเบื้องต้น

ง30224 อ.ธิดารัตน์, อ.เดือน

ง30225 อ.สุภัสรา, อ.พรพิมล

ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ2

มัคคุเทศก์

พ30286

อ32204

พ30287

อ.ชญาณี,อ.อัยลดา

อ.สันติภาพ

อ.ชญาณี, อ.คณิตพัฒน์

คณิตศาสตร์10

ภาษาไทย10

ค32102
อ.จุฑามณี

ท32102
อ.กิตติยา

ศาสนาและวัฒนธรรม10

ประวัติศาสตร์10
แนะแนว

ส32102
อ.วัชรพงษ์

ส32104, กน10
อ.วัชพล,อ.ภัทรไพลิน

สังคมศึกษา

นันทนาการกลางแจ้ง
พ32224
อ.ชญาณี, อ.อัยลดา

กิจกรรม
อังกฤษฟัง-พูดเพื่อสื่อสาร4
อ32222
อ.Stive, อ.คมธัช

ภาษาจีนเพื่อการสือสารขั้นพื้นฐาน3
จ30204
อ.Chen, อ.ชญาณี

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

คาบที่ 1

พักระหว่างคาบ 20 นาที

คาบ

ภาษาอังกฤษบูรณาการทักษะเฉพาะด้าน4

ภาษาอังกฤษ10

อ32238
อ.Henry, อ.อัยลดา

อ32102
อ.ครรชิต

โครงการ1
ง30226 อ.ศุภพิชญ์, อ.สุดาพร

โปรแกรมการท่องเที่ยว

พ30288
อ.ปภณ, อ.ณัฐพร, อ.คณิตพัฒน์

พัฒนา

ผูเ้ รียน

ภาษาอังกฤษ10

ฟิสิกส์พื้นฐาน

อ32102
อ.ครรชิต

ว32102
อ.สุวภัทร

คาบที่ 8 คาบที่ 9

