ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 กลุ่มเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ
ครูอรอุมา

0

ลดเวลาเรียนฯ

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

ภาษาอังกฤษ
ครูอรอุมา

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

คณิตพื้นฐาน
ครูสุกัญญา

งานบ้านพื้นฐาน งานบ้านพื้นฐาน คณิตพื้นฐาน
ครูกฤษณพงศ์
ครูกฤษณพงศ์
ครูสุกัญญา

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

เทคโนโลยี 2
ครูชัชชัย

เทคโนโลยี 2
ครูชัชชัย

พุทธศาสนา
ครูสุจิตรา

ภาษาอังกฤษ
ครูอรอุมา

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

ลูกเสือ-เนตรนารี ลดเวลาเรียนฯ

คณิตเพิ่มเติม
ครูกุลธิดา

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

ประวัติศาสตร์2 สังคมพื้นฐาน
ครูกฤษณพงศ์
ครูสุจิตรา

คณิตพื้นฐาน
ครูสุกัญญา
สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

ครูที่ปรึกษา

2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

วิทย์เพิ่มเติม สุขศึกษา
ครูประภาวรินทร์ ครูสมศักดิ์
ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

4)11.00-11.50
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1. นางสุกัญญา
แดงชาวนา
2. นางสาวประภาวรินทร์ โป้มี

วิทยาศาสตร์
ลดเวลาเรียนฯ
ครูประภาวรินทร์

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
กิจกรรมนักเรียน ลดเวลาเรียนฯ
ครูประภาวรินทร์ ครูประภาวรินทร์
***ปรับปรุงล่าสุด
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ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กลุ่มเรียนศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ)
4)11.00-11.50
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2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

สุขศึกษา
ครูสมศักดิ์

งานบ้านพื้นฐาน งานบ้านพื้นฐาน อังกฤษพื้นฐาน
ครูกฤษณพงศ์ ครูกฤษณพงศ์ ครูอรอุมา

ลดเวลาเรียนฯ

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

ลดเวลาเรียนฯ

คณิตพื้นฐาน
ครูสุกัญญา

อังกฤษพื้นฐาน
ครูอรอุมา

เทคโนโลยี 2
ครูชัชชัย

เทคโนโลยี 2
ครูชัชชัย

เลือกดนตรีศิลปะ

ประวัติศาสตร์
ครูกฤษณพงศ์

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ครูประภาวรินทร์ ครูประภาวรินทร์ ครูฉัตราภรณ์

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

ลดเวลาเรียนฯ

คณิตพื้นฐาน
ครูสุกัญญา

อังกฤษพื้นฐาน
ครูอรอุมา

เลือกไทยอังกฤษเสริม

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

พุทธศาสนา
ครูสุจิตรา

คณิตพื้นฐาน
ครูสุกัญญา

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา
0

วิทยาศาสตร์
ลูกเสือ-เนตรนารี ลดเวลาเรียนฯ
ครูประภาวรินทร์
พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

กิจกรรมนักเรียน ลดเวลาเรียนฯ
ปรับปรุงล่าสุด

ครูที่ปรึกษา

1. นายชัชชัย ปานแย้ม
2. นางสาวนันทนา อินแก้ว

**** ภาษาไทยเสริมทักษะ -ครูฉัตราภรณ์
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ- ครูวนิดา
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ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
1)8.30-9.20

2)9.20-10.10

อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

ประวัติศาสตร์
ครูอารียา

งานช่างพื้นฐาน งานช่างพื้นฐาน
ครูสมบุญ
ครูสมบุญ
ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์
คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา
0
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3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

วิทยาศาสตร์
ครูนิพล

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

คณิตเพิ่มเติม
ครูกุลธิดา

ลดเวลาเรียนฯ

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

ลดเวลาเรียนฯ

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

พุทธศาสนา
ครูกุลธิดา

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

วิทย์เพิ่มเติม
อังกฤษพื้นฐาน
ครูประภาวรินทร์ ครูปณัฎฐา

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

สุขศึกษา
ครูสมศักดิ์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูอารียา

อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

เทคโนโลยี 4
ครูปณัฎฐา

เทคโนโลยี 4
ครูปณัฎฐา

ลูกเสือ-เนตรนารี ลดเวลาเรียนฯ

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

วิทยาศาสตร์
ครูนิพล

วิทยาศาสตร์
ครูนิพล

ภาษาไทย
ศิลปะพื้นฐาน
ครูฉัตราภรณ์
ครูอารียา

กิจกรรมนักเรียน ลดเวลาเรียนฯ
ปรับปรุงล่าสุด

ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวพันทิพย์ กอกอง
2. นางพรพิจิก ปลอดอ่อน
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ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ)
2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

0

ลดเวลาเรียนฯ

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

ลดเวลาเรียนฯ

เทคโนโลยี 4 ครู เทคโนโลยี 4 ครู พุทธศาสนา
ประภาวรินทร์ ประภาวรินทร์
ครูกุลธิดา

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

อังกฤษพื้นฐาน คณิตพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา
ครูกุลธิดา

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

ลดเวลาเรียนฯ

สุขศึกษา
ครูสมศักดิ์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูอารียา

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

เลือกไทยอังกฤษเสริม

ลูกเสือ-เนตรนารี ลดเวลาเรียนฯ

อังกฤษพื้นฐาน เกษตรพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา
ครูสมบุญ

เกษตรพื้นฐาน
ครูสมบุญ

ศิลปะพื้นฐาน
ครูอารียา

ประวัติศาสตร์
ครูอารียา

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

วิทยาศาสตร์
ครูนิพล

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

เลือกดนตรีไทยดนตรีสากล-ศิลปะ

วิทยาศาสตร์
ครูนิพล
ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์
ครูท่ปี รึกษา
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ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์
วิทยาศาสตร์
ครูนิพล

1. นางสาววรีย์ อินทนา
2. นางสาวกุลธิดา สายโสภา

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

กิจกรรมนักเรียน ลดเวลาเรียนฯ
ปรับปรุงล่าสุด

* * ** ภาษาไทยเสริมทักษะ-ครูสุกัญญา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ-ครูอรอุมา

1/11/2016

ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

สุขศึกษา
ภาษาไทย
ครูประภาวรินทร์ ครูสุกัญญา

คณิตพื้นฐาน
ครูนันทนา

0

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

อังกฤษพื้นฐาน คณิตพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา
ครูนันทนา

ครูที่ปรึกษา
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6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

อังกฤษพื้นฐาน สังคมพื้นฐาน
ครูอรอุมา
ครูกาญจนา

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

สอนเสริมวิชา
ภาษาไทย

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

คณิตพื้นฐาน
ครูนันทนา

ประวัติศาสตร์ฯ
ครูอารียา

อาเซียนศึกษา
ครูสุจิตรา

อาเซียนศึกษา
ครูสุจิตรา

สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพรพิจิก

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์

การงานอาชีพ
ครูทวิช

0

พุทธศาสนา
ครูสุจิตรา

ลูกเสือ-เนตรนารี

สอนเสริมวิชา
สังคมศึกษา

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพรพิจิก

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

การงานอาชีพ
ครูทวิช

กิจกรรมนักเรียน

สอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงล่าสุด
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0
โครงงานวิทย์
ครูทัศนีย์

1. นายสมศักดิ์ คุ้มครอง
2. นางกาญจนา จันทร์บุญนาค

5)12.40-13.30

ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ศิลปศาสตร์ ( ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ )
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1)8.30-9.20

2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

เลือกเกษตรอุตสาหกรรม-คหกรรม

ไทย-อังกฤษ
เสริมทักษะ

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

อาเซียนศึกษา

อาเซียนศึกษา

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

สอนเสริมวิชา
ภาษาไทย

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

พุทธศาสนา
ครูกุลธิดา

0

0

สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์

ประวัติศาสตร์ฯ คณิตพื้นฐาน
ครูอารียา
ครูนันทนา

การงานอาชีพ
ครูทวิช

การงานอาชีพ
ครูทวิช

ลดเวลาเรียนฯ

ลดเวลาเรียนฯ

กิจกรรมชุมนุม

สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

คณิตพื้นฐาน
ครูนันทนา

อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพรพิจิก

0

ลูกเสือ-เนตรนารี

สอนเสริมวิชา
สังคมศึกษา

ภาษาไทย
ครูสุกัญญา

สุขศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
ครูประภาวรินทร์ ครูพรพิจิก

วิทยาศาสตร์
ครูธวัช

คณิตพื้นฐาน
ครูนันทนา

อังกฤษพื้นฐาน
ครูอรอุมา

สอนเสริมวิชา
อังกฤษพื้นฐาน
กิจกรรมนักเรียน
ภาษาอังกฤษ
ครูปณัฎฐา
ปรับปรุงล่าสุด

ครูที่ปรึกษา

1. นางอารียา
สุวรรณพักตร์
2. นางฉัตราภรณ์ มิตรละม่อม

**** ภาษาไทยเสริมทักษะ -ครูฉัตราภรณ์
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ -ครูอรอุมา

1/11/2016

ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
1)8.30-9.20
อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

2)9.20-10.10
คณิตพื้นฐาน
ครูทวิช

3)10.10-11.00

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30 6)13.30-14.20 7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00
โลก ดารา อวกาศ ชีววิทยา
ครู แนะแนว
ฟิสิกส์1 ม4วิทย์ ฟิสิกส์1 ม4วิทย์
0
ครูธวัช
นิพล
ครูที่ปรึกษา

ฟิสิกส์1 ม4วิทย์ ฟิสิกส์1 ม4วิทย์

ชีววิทยา
ครู ชีววิทยา
ครู โลก ดารา อวกาศ โลก ดารา อวกาศ
เคมี1 ครูศิรธิรางค์
นิพล
นิพล
ครูธวัช
ครูธวัช

0

คณิตเพิ่มเติม
ครูนันทนา

ช่างพื้นฐาน ครู ภาษาไทย
สมบุญ
ครูฉัตราภรณ์

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

0

เทคโนโลยี 2 ครู เทคโนโลยี 2 ครู อังกฤษพื้นฐาน
ทวิช
ทวิช
ครูวรีย์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

คณิตพื้นฐาน
ครูทวิช

สุขศึกษา ครู
สมศักดิ์

เคมี1 ครูศิรธิรางค์ เคมี1 ครูศิรธิรางค์

ครูที่ปรึกษา

ภาษาไทย
ครูฉัตราภรณ์

1. ว่าที่ร้อยเอกนิพล ธาราช
2. นางสาวศิรธิรางค์ สังสหชาติ

คณิตเพิ่มเติม
ครูนันทนา

อังกฤษอ่าน-เขียน
ครูอรอุมา

กิจกรรมชุมนุม

สังคมพื้นฐาน ครู คณิตเพิ่มเติม
กาญจนา
ครูนันทนา

อังกฤษอ่าน-เขียน ประวัติศาสตร์
ครูอรอุมา
ครูหทัยทิพย์

0

สุขศึกษา ครู
สมศักดิ์

0

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ศิลปศาสตร์-ภาษา
คณิตพื้นฐาน
ครูทวิช

2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

0

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

พลศึกษา

0

ภาษาไทยพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ คณิตพื้นฐาน
ครูฉัตราภรณ์
ครูหทัยทิพย์
ครูทวิช

วิทยาศาสตร์พื้น ช่างพื้นฐาน
2 ครูศิรธิรางค์
ครูสมบุญ
ไทยเพิ่มเติม
ครูหทัยทิพย์
ไทยเพิ่มเติม
ครูหทัยทิพย์

ครูที่ปรึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

0

อังกฤษพื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้น สังคมพื้นฐาน
ครูวรีย์
2 ครูศิรธิรางค์ ครูกาญจนา

Engฟัง-พูด ครู Engฟัง-พูด ครู ศิลปะพื้นฐาน
อรอุมา
อรอุมา
ครูพันทิพย์
เลือกดนตรีสากล- เลือกดนตรีสากลไทย-ศิลปะ ม-42 ไทย-ศิลปะ ม-43

อังกฤษอ่านอังกฤษอ่านเขียน ครูอรอุมา เขียน ครูอรอุมา

1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์
2. นายทวิช น้อยดี
3. นางสาวปณัฎฐา นรถี

0

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

0

สุขศึกษา

0

ภาษาไทยพื้นฐาน
กิจกรรมชุมนุม
ครูฉัตราภรณ์

0

0

0

0

0

เทคโนโลยี 2
เทคโนโลยี 2
(powerpoint) ครูสมบุญ (powerpoint) ครูสมบุญ

0

0

ปรับปรุงล่าสุด
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ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทวิศึกษา
คณิตพื้นฐาน
ครูทวิช

2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

0

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

สังคมพื้นฐาน
ครูกาญจนา

ภาษาไทยพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ คณิตพื้นฐาน
ครูฉัตราภรณ์
ครูหทัยทิพย์
ครูทวิช

วิทยาศาสตร์พื้น ช่างพื้นฐาน
2 ครูศิรธิรางค์
ครูสมบุญ
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5)12.40-13.30

พลศึกษา

6)13.30-14.20

ระบบปฏิบัติการ ครู ระบบปฏิบัติการ ครู ระบบปฏิบัติการ ครู
ทวิช เขียนแบบ ครูชัช ทวิช เขียนแบบ ครูชัช ทวิช เขียนแบบ ครูชัช
ชัย
ชัย
ชัย

อังกฤษพื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้น สังคมพื้นฐาน
ครูวรีย์
2 ครูศิรธิรางค์ ครูกาญจนา

วัสดุช่างอุตฯ ครูชัชชัย วัสดุช่างอุตฯ ครูชัชชัย
คอมฯและสารสนเทศ คอมฯและสารสนเทศ
ครูนันทนา
ครูนันทนา

ศิลปะพื้นฐาน
ครูพันทิพย์

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

สุขศึกษา

0

คอมฯในงาน
ภาษาไทยพื้นฐาน คอมฯในงาน
ครูฉัตราภรณ์ ธุรกิจ ครูกุลธิดา ธุรกิจ ครูกุลธิดา

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

ครูที่ปรึกษา

1. นางหทัยทิพย์ สุ่มมาตย์
2. นายทวิช น้อยดี
3. นางสาวปณัฎฐา นรถี

ตารางเรียนของนักเรียน
1)8.30-9.20

คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2)9.20-10.10

คณิตเพื้นฐาน
ครูนันทนา

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

เคมีเพิ่มเติม3
ครูศิรธิรางค์

เคมีเพิ่มเติม3
ครูศิรธิรางค์

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

เคมีเพิ่มเติม3
ครูศิรธิรางค์

ฟิสิกส์ ครูทัศนีย์ ฟิสิกส์ ครูทัศนีย์

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

โลก ดารา
โลก ดารา
อังกฤษพื้นฐาน พุทธศาสนา
อวกาศ ครูธวัช อวกาศ ครูธวัช
ครูปณัฎฐา
ครูกุลธิดา

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

0

คณิตพื้นฐาน
ครูนันทนา

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

ฟิสิกส์ ครูทัศนีย์ ฟิสิกส์ ครูทัศนีย์ ชีววิทยา ครูนิพล ชีววิทยา ครูนิพล
คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์
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ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

อังกฤษอ่านเขียน ครูอรอุมา

0

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

สุขศึกษา
ครูสมศักดิ์

กิจกรรมชุมนุม

0

เทคโนโลยี4
ครูทวิช

ชีววิทยา3 ครูนิ
พล

0

อังกฤษอ่านโลก ดารา
เทคโนโลยี4
เขียน ครูอรอุมา อวกาศ ครูธวัช
ครูทวิช
ศิลปะพื้นฐาน
ครูพรพิจิก

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

อังกฤษพื้นฐาน งานประดิษฐ์พื้นฐาน คณิตเพิ่มเติม
ครูกฤษณพงศ์
ครูปณัฎฐา
ครูธีระพงศ์
ปรับปรุงล่าสุด

ครูที่ปรึกษา

1. นายธีระพงศ์ นวลศรี
2. นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม

0
1/11/2016

ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ทวิศึกษา-คอมพิวเตอร์
1)8.30-9.20
คณิตเพื้นฐาน
ครูนันทนา

2)9.20-10.10
สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

3)10.10-11.00

5)12.40-13.30
พลังงานและ
อังกฤษพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม ครูศิรธิ
ครูปณัฎฐา
รางค์

6)13.30-14.20
พุทธศาสนา
ครูกุลธิดา

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

โปรแกรมตาราง โปรแกรมตาราง โปรแกรมมัลติมิ
คํานวณ ครูสมบุญ คํานวณ ครูสมบุญ เดีย ครูทวิช

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ครูศิรธิ
รางค์

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ครูศิรธิ
รางค์

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

สุขศึกษา
ครูสมศักดิ์

0

0

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ครูศิรธิ
รางค์

วิทยาศาสตร์พื้น 4 วิทยาศาสตร์พื้น 4 คณิตพื้นฐาน
ครูธวัช
ครูธวัช
ครูนันทนา
การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์
ครูปณัฎฐา
ครูปณัฎฐา

0

0

คอมฯและการ
คอมฯและการ ศิลปะพื้นฐาน
บํารุงรักษา ครูทวิช บํารุงรักษา ครูทวิช
ครูอารียา

ครูท่ปี รึกษา
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1. นายกฤษณพงศ์ นาทิพย์
2. นางสาวอรอุมา สิงห์คํา

4)11.00-11.50

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

0
อังกฤษพื้นฐาน
ครูปณัฎฐา

0

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00
แนะแนว
0
ครูที่ปรึกษา

กิจกรรมชุมนุม

โปรแกรมมัลติมิ
เดีย ครูทวิช

0

0

งานประดิษฐ์พื้นฐาน องค์ประกอบศิลป์ใน องค์ประกอบศิลป์ใน
ครูกฤษณพงศ์ งานคอมฯ ครูทวิช งานคอมฯ ครูทวิช

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1)8.30-9.20

2)9.20-10.10

3)10.10-11.00

4)11.00-11.50

5)12.40-13.30

6)13.30-14.20

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00

เคมี5 ครูนิพล

เคมี5 ครูนิพล

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

พลศึกษา
ครูสมศักดิ์

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์

คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา

ธุรกิจพื้นฐาน ชีววิทยา5ครูศิรธิ
ครูกฏษณะพงศ์
รางค์

ชีววิทยา5
ครูศิรธิรางค์

ฟิสิกส์5 ครู
ทัศนีย์

ฟิสิกส์5 ครู
ทัศนีย์

0

สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์

พระพุทธศาสนา
กิจกรรมชุมนุม
ครูกุลธิดา

สอนเสริมวิชา
สังคมศึกษา

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

ชีววิทยา5
ครูศิรธิรางค์

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

0

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

ฟิสิกส์5 ครู
ทัศนีย์

ฟิสิกส์5 ครู
ทัศนีย์

เคมี5 ครูนิพล

อังกฤษอ่านเขียน ครูวรีย์

0

สอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา
ครูชัชชัย

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

อังกฤษอ่านเขียน ครูวรีย์

ศิลปะพื้นฐาน
ครูอารียา

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

สอนเสริมวิชา
ภาษาไทย

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

ครูที่ปรึกษา

1. นายสมบุญ ชะนะแสน
2. นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ

ตารางเรียนของนักเรียน
คาบ

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.45 -08.20น. เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
8.20-08.30น. กิจกรรมโฮมรูม-พบครูที่ปรึกษา

วัน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ศิลปศาสตร์-ภาษาฯ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1)8.30-9.20
2)9.20-10.10 3)10.10-11.00 4)11.00-11.50 5)12.40-13.30 6)13.30-14.20
พันธุกรรมและสิ่งฯ พันธุกรรมและสิ่งฯ ภาษาไทยพื้นฐาน พลศึกษา
ศิลปะพื้นฐาน
ภาษาไทยเพิ่ม
ครูทัศนีย์
ครูทัศนีย์
ครูหทัยทิพย์
ครูสมศักดิ์
ครูอารียา
ครูหทัยทิพย์

Engอ่าน-เขียน
ครูวรีย์

Engอ่าน-เขียน
ครูวรีย์

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

0

Engฟัง-พูด
ครูวรีย์

Engฟัง-พูด
ครูวรีย์

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

0

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

ภาษาไทยเพิ่ม พระพุทธศาสนา คณิตพื้นฐาน
ครูหทัยทิพย์
ครูกุลธิดา
ครูธีระพงศ์

คณิตพื้นฐาน
ครูธีระพงศ์

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

ครูที่ปรึกษา

1. นายธวัช สอนใจมั่น
2. นางวนิดา ภาคาเนตร

อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

7)14.20-15.10 8) 15.10-16.00
แนะแนว
สอนเสริมวิชา
ครูที่ปรึกษา
คณิตศาสตร์

0

สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์

0

กิจกรรมชุมนุม

สอนเสริมวิชา
สังคมศึกษา

คอมพื้นฐาน
ครูกฤษณะพงศ์

0

สอนเสริมวิชา
ภาษาไทย

0

0

สอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

สุขศึกษา
ครูชัชชัย

ตารางเรียนของนักเรียน

จันทร์
ห้องเรียน
อังคาร
ห้องเรียน
พุธ
ห้องเรียน
พฤหัสบดี
ห้องเรียน
ศุกร์
ห้องเรียน

07.50 น. เคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง

วัน คาบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ศิลป์-คอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1)8.20-9.15 2)9.15-10.05 3)10.05-11.00 4)11.00-11.55 5)12.45-13.40 6)13.40-14.35 7)14.35-15.30 8) 15.30-16.00

พันธุกรรมและสิ่งฯ พันธุกรรมและสิ่งฯ ภาษาไทยพื้นฐาน พลศึกษา
ครูทัศนีย์
ครูทัศนีย์
ครูหทัยทิพย์
ครูสมศักดิ์
เลือกคอมพิวเตอร์ เลือกคอมพิวเตอร์
ครูทวิช
ครูทวิช

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

ภาษาไทย
ครูหทัยทิพย์

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

0

0

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

คณิตเพิ่มเติม
ครูธีระพงศ์

0

คณิตพื้นฐาน
ครูธีระพงศ์

อังกฤษพื้นฐาน
ครูวรีย์

อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

ครูที่ปรึกษา

1. นายธวัช สอนใจมั่น
2. นางวนิดา ภาคาเนตร

ศิลปะพื้นฐาน
ครูอารียา
0

สอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร์

0

สอนเสริมวิชา
วิทยาศาสตร์

กิจกรรมชุมนุม

สอนเสริมวิชา
สังคมศึกษา

คอมพื้นฐาน
ครูกฤษณะพงศ์

0

สอนเสริมวิชา
ภาษาไทย

0

0

สอนเสริมวิชา
ภาษาอังกฤษ

ปรับปรุงล่าสุด

1/11/2016

สุขศึกษา
ครูชัชชัย

เลือกคอมพิวเตอร์ เลือกคอมพิวเตอร์
ครูทวิช
ครูทวิช

พระพุทธศาสนา คณิตพื้นฐาน
ครูกุลธิดา
ครูธีระพงศ์
อาเซียนศึกษา
ครูกาญจนา

แนะแนว
ครูที่ปรึกษา

0

สังคมพื้นฐาน
ครูสุจิตรา

