
ระดับ : หองเรียน : 3401

ครูที่ปรึกษา : 

คาบ - 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 1 8.15-8.30 8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55 14.55-15.50

เวลา 2 8.15-8.25 8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10

เวลา 3 - 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ค22101 ว21101 ส22101 ศ22101

โฮมรูม ครูภษมน ครูธัญญาทพิย ครูณัฐวดี ครูสุภัทร ชมุนุม

ประชุม ท22101 พ22102

โฮมรูม ระดับชั้น ครูสุธัญญา ครูวัชรากร

ม.2

ค22101 อ22101 ส22101 ศ22102 ประชุม

โฮมรูม ครูภษมน ครจูิรายุ ครูณัฐวดี ครูวีระพงศ นักเรียน

ส22101 อ22101 ท22101 ค22101 ส20201

โฮมรูม ครูณัฐวดี ครูจิรายุ แนะแนว ครูสธุัญญา ครูภษมน ครูทิพรัตน ลกูเสือ

ส21102 ท22101 อ22101 ส20201 พ22101 สาธารณ

โฮมรูม ครูวรินศรา ครูสุธัญญา ครูจิรายุ ครูทิพรัตน ครูเอกพล ประโยชน

รหัสวิชา หนวยกิต หอง เบอรโทรศัพท
ท22101 1.5 3401 097-2247828
ค22101 1.5 3401 091-8263121
ว22101 1.5 3401 082-4237492
ว22102 1.0 คอม 5 081-7199482
ส22101 1.5 3401 094-8871807
ส22102 0.5 3401 087-8852323
พ22101 0.5 3401 098-0816971
พ22102 0.5 โรงยิม 2 090-1582879
ศ22101 0.5 หองดนตรี 089-5869251
ศ22102 0.5 นาฏศิลป 090-8631757
อ22101 1.5 3401 084-6338567
ส20201 1.0 3401 085-2914447
ส22233 0.5 3401 094-8871807

1.0
1.0

14.5

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/1

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

1) นายสมพงศ  เพชรแกว 2) นางสาวศศิธร  ปานเพชร

พุธ

ครูธัญญาทิพยอังคาร

ว22101

ศุกร

พฤหัสบดี

จันทร

พักกลางวัน

เพิ่มเตมิ ม.2

เพิ่มเตมิ ม.2

รายวิชา ครูผูสอน
ภาษาไทย 3 ครูสุธัญญา  ศลัศาลา
คณิตศาสตร 3 ครูภษมน  ใหมสุด
วิทยาศาสตร 3 ครูธัญญาทิพย  บินลาเตะ
เทคโนโลยี 2 ครูสุภาวดี  บัวจนทร
สังคมศึกษา 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย
ประวัติศาสตร 3 ครูวรินศรา  คงเทพ
สุขศึกษา 3 ครูเอกพล  ศรีอภัย
พลศกึษา 3 ครูวัชรากร  รัตนมณี
ดนตรี 2 นายสุภัทร  บุระชัด
นาฏศิลป 3 ครูวีระพงศ  หนูชัยแกว

การปกครองสวนทองถิ่นไทย ครูทิพรัตน  ธราพร
ภาษาอังกฤษ 3 ครูจิรายุ  สุวรรณชาตรี

เพิ่มเตมิ
หนาที่พลเมือง 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย

เพิ่มเตมิ

กิจกรรมชุมนุม 3

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3
กิจกรรมแนะแนว 3

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
กิจกรรมสาธารณประโยชน 3

ประชุมนักเรียน/ประชุมระดับ
รวมหนวยกิต

กลุม 1

ว21102

ครูสุภาวดี

Com5

กลุม 2



ระดับ : หองเรียน : 3402

ครูที่ปรึกษา : 1) วาที่ ร.ต.หรินทรรัตน  มะลิทิพย 2) นางสาวนรูยีฮะห  สะแลแม

คาบ - 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 1 8.15-8.30 8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55 14.55-15.50

เวลา 2 8.15-8.25 8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10

เวลา 3 - 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

อ22101 ค22101 พ22101 ส22101

โฮมรูม ครูจิรายุ ครูภษมน ครูเอกพล ครูณัฐวดี ชุมนุม

ประชุม ส22101 ส21102 ส20201

โฮมรูม ระดับชั้น ครูณัฐวดี ครูวรินศรา แนะแนว ครทูิพรัตน

ม.2

พ22102 ท22101 ว22101 ค22101 อ22101 ประชุม

โฮมรูม ครูวัชรากร ครุสารภี ครูธัญญาทิพย ครภูษมน ครูจิรายุ นกัเรียน

โรงยิม 2

ท22101 ศ22102

โฮมรูม ครูสารภี ครูวีระพงศ ลูกเสือ

ส22101 อ22101 ค22101 ศ22101 ส20201 ท22101 สาธารณ

โฮมรูม ครูณัฐวดี ครูจิรายุ ครูภษมน ครูสภุัทร ครูทิพรัตน ครุสารภี ประโยชน

รหัสวิชา หนวยกิต หอง เบอรโทรศัพท
ท22101 1.5 3402 083-6974218
ค22101 1.5 3402 091-8263127
ว22101 1.5 3402 082-4237492
ว22102 1.0 คอม 5 081-7199482
ส22101 1.5 3402 094-8871807
ส22102 0.5 3402 087-8852323
พ22101 0.5 3402 098-0816971
พ22102 0.5 โรงยิม 2 090-1582879
ศ22101 0.5 หองดนตรี 089-5869251
ศ22102 0.5 นาฏศิลป 090-8631757
อ22101 1.5 3402 084-6338567
ส20201 1.0 3402 085-2914447
ส22233 0.5 3402 094-8871807

1.0
1.0

14.5

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/2

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

พุธ

อังคาร

ศุกร

พฤหัสบดี

พักกลางวัน

เพิ่มเตมิจันทร

เพิ่มเตมิ 

ว21102

ครูธัญญาทิพย ครูสภุาวดี

รายวิชา ครูผูสอน
ภาษาไทย 3 ครูสารภี  สอนปลอด
คณิตศาสตร 3 ครูภษมน  ใหมสุด
วิทยาศาสตร 3 ครูธัญญาทิพย  บินลาเตะ
เทคโนโลยี 2 ครูสุภาวดี  บัวจนทร
สังคมศึกษา 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย
ประวัติศาสตร 3 ครูวรินศรา  คงเทพ
สุขศึกษา 3 ครูเอกพล  ศรีอภัย
พลศกึษา 3 ครูวัชรากร  รัตนมณี
ดนตรี 2 ครูสุภัทร  บุระชัด
นาฏศิลป 3 ครูวีระพงศ  หนูชัยแกว

การปกครองสวนทองถิ่นไทย ครูทิพรัตน  ธราพร
ภาษาอังกฤษ 3 ครูจิรายุ  สุวรรณชาตรี

เพิ่มเตมิ
หนาที่พลเมือง 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย

เพิ่มเตมิ

กิจกรรมชุมนุม 3

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3
กิจกรรมแนะแนว 3

ประชุมนักเรียน/ประชุมระดับ

กิจกรรมสาธารณประโยชน 3

รวมหนวยกิต

กลุม 1

ว22101

กลุม 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

Com5



ระดับ : หองเรียน : 3403

ครูที่ปรึกษา : 

คาบ - 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 1 8.15-8.30 8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55 14.55-15.50

เวลา 2 8.15-8.25 8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10

เวลา 3 - 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ท22101

โฮมรูม ครูสธุัญญา แนะแนว ชุมนุม

ประชุม ค22101 อ22101 ส21102 ส22101

โฮมรูม ระดับชั้น ครภูษมน ครูจิรายุ ครวูรินศรา ครูณัฐวดี

ม.2

อ22101 ท22101 พ22102 พ22101 ว22101 ประชุม

โฮมรูม ครูจิรายุ ครสูธุัญญา ครูวัชรากร ครูเอกพล ครูธัญญาทิพย นักเรียน

โรงยิม 2

ศ22102 ค22101 ส20201 ศ22101 อ22101 ส22101

โฮมรูม ครูวีระพงศ ครภูษมน ครูสทิธิโชค ครูสุภัทร ครูจิรายุ ครูณัฐวดี ลูกเสอื

ส20201 ส22101 ท22101 ค22101 สาธารณ

โฮมรูม ครูสิทธิโชค ครูณัฐวดี ครูสุธัญญา ครูภษมน ประโยชน

รหัสวิชา หนวยกิต หอง เบอรโทรศัพท
ท22101 1.5 3403 097-2247828
ค22101 1.5 3403 091-8263127
ว22101 1.5 3403 082-4237492
ว22102 1.0 คอม 4 081-7199482
ส22101 1.5 3403 094-8871807
ส22102 0.5 3403 087-8852323
พ22101 0.5 3403 098-0816971
พ22102 0.5 โรงยิม 2 090-1582879
ศ22101 0.5 หองดนตรี 089-5869251
ศ22102 0.5 นาฏศิลป 090-8631757
อ22101 1.5 3403 084-6338567
ส20201 1.0 3403 082-8019906
ส22233 0.5 3403 094-8871807

1.0
1.0

14.5

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/3

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

1) นางสาวพัชรา  ศรีอินทร 2) นางสาวทิพรัตน  ธราพร

พุธ

อังคาร

ศุกร

พฤหัสบดี

จันทร

พักกลางวัน

เพิ่มเตมิ

รายวิชา ครูผูสอน
ภาษาไทย 3 ครูสุธัญญา  ศลัศาลา
คณิตศาสตร 3 ครูภษมน  ใหมสุด
วิทยาศาสตร 3 ครูธัญญาทิพย  บินลาเตะ
เทคโนโลยี 2 ครูสุภาวดี  บัวจันทร
สังคมศึกษา 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย
ประวัติศาสตร 3 ครูวรินศรา  คงเทพ
สุขศึกษา 3 ครูเอกพล  ศรีอภัย
พลศกึษา 3 ครูวัชรากร  รัตนมณี
ดนตรี 2 นายสุภัทร  บุระชัด
นาฏศิลป 3 นายวีระพงศ  หนูชัยแกว

การปกครองสวนทองถิ่นไทย ครูสิทธิโชค  สารพงศ
ภาษาอังกฤษ 3 ครูจิรายุ  สุวรรณชาตรี

เพิ่มเตมิ
หนาที่พลเมือง 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย

เพิ่มเตมิ

กิจกรรมชุมนุม 3

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3
กิจกรรมแนะแนว 3

ประชุมนักเรียน/ประชุมระดับ

กิจกรรมสาธารณประโยชน 3

รวมหนวยกิต

เพิ่มเตมิ

กลุม 1

ว22101

กลุม 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

ว21102

ครูสุภาวดี

Com5

ครูธัญญาทิพย



ระดับ : หองเรียน : 3404

ครูที่ปรึกษา : 1) นางศิริพร  เกิดจันทร 2) นายวีระพงศ  หนูชัยแกว 

คาบ - 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 1 8.15-8.30 8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55 14.55-15.50

เวลา 2 8.15-8.25 8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10

เวลา 3 - 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ส20201 ส22101 ท22101 พ22101

โฮมรูม ครทูิพรัตน ครูณัฐวดี ครูสุธัญญา ครูเอกพล ชุมนมุ

ประชุม ค22101 อ22101 ศ22102

โฮมรูม ระดับชั้น แนะแนว ครูภษมน ครูจิรายุ ครูวีระพงศ

ม.2

ท22101 ว22101 อ22101 ส22101 ส21102 ประชุม

โฮมรูม ครูสธุัญญา ครูธัญญาทิพย ครูจิรายุ ครูณัฐวดี ครูวรินศรา นักเรียน

ค22101 อ22101

โฮมรูม ครูภษมน ครูจิรายุ ลกูเสือ

ค22101 ส20201 ศ22101 พ22102 ท22101 ส22101 สาธารณ

โฮมรูม ครูภษมน ครูทิพรัตน ครสุูภัทร ครูวัชรากร ครูสุธัญญา ครูณัฐวดี ประโยชน

โรงยิม 2

รหัสวิชา หนวยกิต หอง เบอรโทรศัพท
ท22101 1.5 3404 097-2247828
ค22101 1.5 3404 091-8263927
ว22101 1.5 3404 082-4237492
ว22102 1.0 คอม 5 081-7199482
ส22101 1.5 3404 094-8871807
ส22102 0.5 3404 087-8852323
พ22101 0.5 3404 098-0816971
พ22102 0.5 โรงยิม 2 090-1582879
ศ22101 0.5 หองดนตรี 089-5869251
ศ22102 0.5 นาฏศิลป 090-8631757
อ22101 1.5 3404 084-6338567
ส20201 1.0 3404 085-2914447
ส22233 0.5 3404 094-8871807

1.0
1.0

14.5

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/4

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

อังคาร

พักกลางวัน

เพิ่มเตมิ 

กลุม 1

ศุกร

พฤหัสบดี

ว22101

ครูธัญญาทิพย

รายวิชา ครูผูสอน
ภาษาไทย 3 ครูสุธัญญา  ศลัศาลา
คณิตศาสตร 3 ครูภษมน  ใหมสุด
วิทยาศาสตร 3 ครูธัญญาทิพย  บินลาเตะ
เทคโนโลยี 2 นางสุภาวดี  บัวจันทร
สังคมศึกษา 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย
ประวัติศาสตร 3 ครูวรินศรา  คงเทพ
สุขศึกษา 3 ครูเอกพล  ศรีอภัย
พลศกึษา 3 ครูวัชรากร  รัตนมณี
ดนตรี 2 ครูสุภัทร  บุระชัด
นาฏศิลป 3 ครูวีระพงศ  หนูชัยแกว
ภาษาอังกฤษ 3 ครูจิรายุ  สุวรรณชาตรี

หนาที่พลเมือง 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย

เพิ่มเตมิ

กิจกรรมชุมนุม 3
กิจกรรมแนะแนว 3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3
กิจกรรมสาธารณประโยชน 3

ประชุมนักเรียน/ประชุมระดับ
รวมหนวยกิต

จันทร

พุธ

กลุม 2

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

เพิ่มเตมิ

การปกครองสวนทองถิ่นไทย นางสาวทิพรัตน  ธราพร

ว21102

ครูสุภาวดี

Com5

เพิ่มเตมิ



ระดับ : หองเรียน : 3302

ครูที่ปรึกษา : 

คาบ - 1 2 3 4 5 6 7 8
เวลา 1 8.15-8.30 8.30-9.25 9.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55 14.55-15.50

เวลา 2 8.15-8.25 8.30-9.20 9.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10

เวลา 3 - 9.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ท22101 อ22101 ว22101

โฮมรูม แนะแนว ครูสุธัญญา ครจูิรายุ ครูธัญญาทิพย ชุมนุม

3302

ประชุม ศ22102 ส21101 ค22101

ระดับชั้น ครูวีระพงศ ครูณัฐวดี ครูภษมน

ม.2

ค22101 ส20201 ส21101 ศ22101 ท22101 ประชุม

โฮมรูม ครูภษมน ครูทิพรัตน ครูณัฐวดี ครูสภุัทร ครูสธุัญญา นักเรียน

อ22101 ส21101 พ22102 ค22101 ส20201 พ22101

โฮมรูม ครูจิรายุ ครูณัฐวดี ครูวัชรากร ครูภษมน ครูทิพรัตน ครูเอกพล ลูกเสือ

ศ22102 ท22101 อ22101 ส21102 สาธารณ

โฮมรูม ครูวีระพงศ ครูสุธัญญา ครูจิรายุ ครวูรินศรา ประโยชน

รหัสวิชา หนวยกิต หอง เบอรโทรศัพท
ท22101 1.5 3302 097-2247828
ค22101 1.5 3302 091-8263927
ว22101 1.5 3302 082-4237492
ว22102 1.0 คอม 5 081-7199482
ส22101 1.5 3302 094-8871807
ส22102 0.5 3302 087-8852323
พ22101 0.5 3302 098-0816971
พ22102 0.5 โรงยิม 2 090-1582879
ศ22101 0.5 3302 089-5869251
ศ22102 0.5 นาฏศิลป 090-8631757
อ22101 1.5 3302 084-6338567
ส20201 1.0 3302 085-2914447
ส22233 0.5 3302 094-8871807

1.0
1.0

14.5

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2/5

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  

1) นายวานิช  เรืองวงษ 2) นางสุภาวดี  บัวจันทร

กลุม 2

เพิ่มเตมิอังคาร

จันทร

ศุกร

พฤหัสบดี

รายวิชา ครูผูสอน
ภาษาไทย 3 ครูสุธัญญา  ศลัศาลา
คณิตศาสตร 3 ครูภษมน  ใหมสุด
วิทยาศาสตร 3 ครูธัญญาทิพย  บินลาเตะ
เทคโนโลยี 2 นางสุภาวดี  บัวจันทร
สังคมศึกษา 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย
ประวัติศาสตร 3 ครูวรินศรา  คงเทพ
สุขศึกษา 3 ครูเอกพล  ศรีอภัย
พลศกึษา 3 ครูวัชรากร  รัตนมณี
ดนตรี 2 นายสุภัทร  บุระชัด
นาฏศิลป 3 นายวีระพงศ  หนูชัยแกว

ครูทิพรัตน  ธราพร
ภาษาอังกฤษ 3 ครูจิรายุ  สุวรรณชาตรี

หนาที่พลเมือง 3 ครูณัฐวดี  นวลไทย

เพิ่มเตมิ

กิจกรรมชุมนุม 3
กิจกรรมแนะแนว 3
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 3
กิจกรรมสาธารณประโยชน 3

ประชุมนักเรียน/ประชุมระดับ
รวมหนวยกิต

เพิ่มเตมิ 

กลุม 1

พักกลางวันพุธ

ว21102

ครูสุภาวดี

Com 4

ครูธัญญาทิพย

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู

ว22101

เพิ่มเตมิ

การปกครองสวนทองถิ่นไทย


