
                                                                                            ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.1/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 
8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 
9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30น. 

11.30  -  
12.30  น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ ว20281 คอม 
ครูวลัภา 

ว20281 คอม 
ครูวลัภา 

พ21102 
ครูภาณุพงศ ์

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ส21101 
ครูส ารวย 

เลือก ไทย องักฤษ 
การงาน  ธนาธิป   
จุรีรัตน์ ยภุาพร 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ค21101      
ครูธีรพล 

อ21101      
ครูจุรีรัตน ์

ส21101   
ครูส ารวย 

ท 21101     
ครูธนาธิป 

ศ21101 
ครูธานิน 

ทกัษะอาชีพ ค21101 
ครูธีรพล 

พุธ ท 21101       
ครูธนาธิป 

อ21101    
ครูจุรีรัตน ์

ศ21101     
ครูธานิน 

เลือก วิทย ์คณิต
สงัคม  ภรรทนพ ,
พิชยั ,ชินพนัธ์ 

ว21101    
ครูธนาภรณ์  

ว21101     
ครูธนาภรณ์  

 

พฤหสั ค21101      
ครูธีรพล   

เลือก วิทย ์  คณิต 
สงัคมภรรทนพ ,พิชยั 
ชินพนัธ์ 

ง21101      
ครูยภุาพร 

ท 21101     
ครูธนาธิป 

ว21103     
ครูวลัภา 

ลูกเสือ-เนตรนารี  

ศุกร์ ส21102    
ครูชินพนัธ ์

ส21101    
ครูส ารวย   

ค21101      
ครูธีรพล 

พ21101     
ครูภาณุพงศ ์  

อ21101        
ครูจุรีรัตน ์

ว21101     
ครูธนาภรณ์  

 

 
     
 
 
 
 
 
 



 

                                                        ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.1/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 

10.30-11.30 น. 

11.30  - 12.30  น. ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ พ21102 
ครูภาณุพงศ ์

ส21101 
ครูส ารวย 

ศ21101 
ครูธานิน 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ท21101    
ครูธนาธิป 

เลือก ไทย องักฤษ 
การงาน  ธนาธิป   
จุรีรัตน์ ยภุาพร 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ท 21101    
ครูธนาธิป 

ส21101     
ครูส ารวย 

พ21101   
ครูภาณุพงศ ์

ว20281 คอม 
ครูวลัภา 

ว20281 คอม 
ครูวลัภา 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ว21101      
ครูธนาภรณ์  

ว21101      
ครูธนาภรณ์  

ค21101      
ครูธีรพล   

เลือก วิทย ์คณิต
สงัคม  ภรรทนพ ,
พิชยั ,ชินพนัธ์ 

ง21101   
ครูยภุาพร 

อ21101       
ครูจุรีรัตน ์

 

พฤหสั ว21103     
ครูวลัภา 

เลือก วิทย ์  คณิต 
สงัคมภรรทนพ ,
พิชยั ชินพนัธ์ 

ท21101       
ครูธนาธิป 

อ21101      
ครูจุรีรัตน ์

ค21101     
ครูธีรพล   

ลูกเสือ-เนตรนารี  

ศุกร์ ส21101     
ครูส ารวย 

ค21101     
ครูธีรพล 

ส21102       
ครูชินพนัธ ์

ศ21101     
ครูธานิน 

ว21101      
ครูธนาภรณ์  

อ21101      
ครูจุรีรัตน ์

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                        ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.2/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 
8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 
9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 
12.30  น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ ง 22101 
ครูยภุาพร 

ส 22102 
ครูชินพนัธ ์

อ 22101 
ครูธนชัญา 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ว 22101 
ครูภรรทนพ 

ว 22101 
ครูภรรทนพ 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ส 22101 
ครูชินพนัธ ์

ค 22101 
ครูฉตัรชฎา 

เลือก ไทย   องักฤษ 
ธนาธิป  ธนชัยา (0.5) 

ว22103 
ครูสาธิต 

ท 22101 
ครูกรรณิกา 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ศ22101 
ครูธานิน 

ส22101 
ครูชินพนัธ ์

ท 22101 
ครูกรรณิกา 

อ 22101     
ครูธนชัญา 

เลือก วทิย ์  คณิต 
สังคม  ฉตัรชฎา 
ธีรพล ส ารวย 

ว20283 คอม 
ครูสาธิต 

 

พฤหสั ค 22101 
ครูฉตัรชฎา 

ศ22101 
ครูธานิน 

พ22101 
ครูวลัภา 

อ 22101     
ครูธนชัญา 

ส 22101 
ครูชินพนัธ ์

ลูกเสือ-เนตรนารี  

ศุกร์ ว20283 คอม 
ครูสาธิต 

ท 22101 
ครูกรรณิกา 

พ22102 
ครูภาณุพงศ ์

ว22101 
ครูภรรทนพ 

ค 22101 
ครูฉตัรชฎา 

เลือก วทิย ์  คณิต 
สังคม ฉตัรชฎา 
ธีรพล ส ารวย 

 

    
 
 
 
 
 
 
 



                                                        ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.2/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 
8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 
9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 
12.30  น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ ว 22101 
ครูภรรทนพ 

อ 22101 
ครูธนชัญา 

ท 22101 
ครูกรรณิกา 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ว20283 คอม 
ครูสาธิต 

ว20283 คอม 
ครูสาธิต 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ท 22101 
ครูกรรณิกา 

ศ 22101 
ครูธานิน 

เลือก ไทย   องักฤษ 
ธนาธิป  ธนชัยา (0.5) 

อ 22101     
ครูธนชัญา 

ส 22101 
ครูชินพนัธ ์

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ว22101     
ครูภรรทนพ 

ว22101     
ครูภรรทนพ 

ว22103    
ครูสาธิต 

ค 22101      
ครูฉตัรชฎา 

เลือก วทิย ์  คณิต 
สังคม  ฉตัรชฎา 
 ธีรพล ส ารวย 

ส 22101       
ครูชินพนัธ ์

 

พฤหสั ศ22101      
ครูธานิน 

ค 22101      
ครูฉตัรชฎา 

ส22102     
ครูชินพนัธ ์

พ22101     
ครูวลัภา 

อ22101      
ครูธนชัญา 

ลูกเสือ-เนตรนารี  

ศุกร์ พ22102   
ครูภาณุพงศ ์

ง22101     
ครูยภุาพร 

ค22101      
ครูฉตัรชฎา 

ส22101     
ครูชินพนัธ ์

ท 22101     
ครูกรรณิกา 

เลือก วทิย ์  คณิต 
สังคม ฉตัรชฎา  
ธีรพล ส ารวย 

 

    

 
 
 
 
 



 

ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.3/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ค23101 
ครูธีรพล 

ท23101 
ครูธนาธิป 

ง23101 
ครูวลัภา 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ง 23102 
ครูยภุาพร 

อ 23101     
ธนชัญา 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ง20207 คอม   
ครูวลัภา 

ง20207 คอม   
ครูวลัภา 

 ส23101   
ครูไพโรจน ์

ว23101     
ครูภรรทนพ 

ค 23201      พิชยั 
ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ค 23101    
ครูธีรพล 

พ 23102     
ครูภาณุพงศ ์  

อ23101      
ครูธนชัญา 

ส23102   
ครูส ารวย 

ท23101      
ครูธนาธิป   

ส23101      
ครูไพโรจน ์

 

พฤหสั อ23101   
ครูธนชัญา 

ท 23101     
ครูธนาธิป    

เลือก ไทย  องักฤษ  (0.5) 
   กรรณิกา  ธนชัญา   

ค23101       
ครูธีรพล 

ศ23101      
ครูธานิน 

ลูกเสือ-เนตรนารี  

ศุกร์ ค 23201      พิชยั 
ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

พ23101    
ครูภาณุพงศ ์  

ศ23101    
ครูธานิน 

ส 23101     
ครูไพโรจน ์

ว23101    
ครูภรรทนพ 

ว23101    
ครูภรรทนพ 

 

 

 
 
 
 



 
 

ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.3/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ อ 23101 
ครูธนชัญา 

ค 23101 
ครูธีรพล 

ท23101 
ครูธนาธิป 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ง20207 คอม   
ครูวลัภา 

ส23101 
ครูไพโรจน ์

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร  พ23101   
ครูภาณุพงศ ์  

ว23101     
ครูภรรทนพ 

ว 23101     
ครูภรรทนพ 

ค 23101    
ครูธีรพล 

ค 23201      ฉตัรชฎา 
ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ง 23102    
ครูยภุาพร 

อ23101      
ครูธนชัญา 

ส23102    
ครูส ารวย 

ส 23101   
ครูไพโรจน ์   

ว23101      
ครูภรรทนพ 

พ 23102     
ครูภาณุพงศ ์  

 

พฤหสั ท23101     
ครูธนาธิป 

ง20207 คอม   
ครูวลัภา 

เลือก ไทย  องักฤษ  (0.5) 
   กรรณิกา  ธนชัญา   

ศ 23101      
ครูธานิน 

  ส23101   
ครูไพโรจน ์

ลูกเสือ 
เนตรนารี 

 

ศุกร์ ค 23201      ฉตัรชฎา 
ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

ศ23101      
ครูธานิน 

ง23101     
ครูวลัภา  

ค 23101      
ครูธีรพล 

อ 23101      
ครูธนชัญา 

ท 23101     
ครูธนาธิป 

 

 
 
 
 
 
 



 

                                                                 ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.4/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ส31101 
ครูส ารวย 

ว30221     
ครูธนาภรณ์    

ค31101 
ครูธีรพล 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ว30201 
ครูฉตัรชฎา 

ว30201 
ครูฉตัรชฎา 

พ31101+แนะแนว 
  ครูภาณุพงศ ์

กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ส31101    
ครูส ารวย 

ว30221     
ครูธนาภรณ์    

ว30221   
ครูธนาภรณ์    

ว30201    
ครูฉตัรชฎา 

พ30201   
ครูภาณุพงศ ์  

 อ31101   
ครูธนชัยา 

 

พุธ อ31101      
ครูธนชัญา 

ค31201     
ครูธีรพล 

ท 31101     
ครูธนาธิป 

 ว30281 คอม 
ครูสาธิต 

อ31201     
ครูจุรีรัตน ์

ง31101       
ครูยภุาพร 

พ30201      
ครูภาณุพงศ ์  

พฤหสั ว30241      
ครูกฤษณะ   

ค31201      
ครูธีรพล 

ค31201     
ครูธีรพล 

ว31103     
ครูสาธิต 

ว31101     
ครูกฤษณะ 

อ31201      
ครูจุรีรัตน ์

 

ศุกร์ ท 31101     
ครูธนาธิป 

 ว30281 คอม 
ครูสาธิต 

ว31101    
ครูกฤษณะ 

ว30241    
ครูกฤษณะ 

ศ31101      
ครูธานิน 

ส31102     
ครูไพโรจน ์

 

  
 
 

 
 
 
 
 



 

                                                                      ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.4/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ ท31101 
ครูธนาธิป 

ส31102 
ครูไพโรจน ์

ส31201 
ครูส ารวย 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

อ31101 
ครูธนชัยา 

พ30201 
ครูภาณุพงศ ์

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร  ง30244   
ครูยภุาพร    

ท30201      
ครูธนาธิป 

ว31103     
ครูสาธิต 

ง31101    
ครูยภุาพร 

ส31101     
ครูส ารวย 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ ส31201      
ครูส ารวย 

ท30201   
ครูธนาธิป 

ว30261    
ครูธนาภรณ์ 

อ31201     
ครูจุรีรัตน ์

ว31101      
ครูกฤษณะ 

ค31101      
ครูธีรพล 

 

พฤหสั พ31101    
ครูภาณุพงศ ์  

อ31201      
ครูจุรีรัตน ์

ว30261    
ครูธนาภรณ์ 

ง30244     
ครูยภุาพร 

ส31101      
ครูส ารวย 

ค31101     
ครูธีรพล 

 

ศุกร์ ว31101     
ครูกฤษณะ 

ท31101     
ครูธนาธิป 

อ31101      
ครูธนชัญา 

 ว30281 คอม 
ครูสาธิต 

 ว30281 คอม 
ครูสาธิต 

ศ31101     
ครูธานิน 

 

 
 

                                                        
 
 
 
 



 

ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.5/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-
16.30 

จนัทร์ ว30223 
ครูธนาภรณ์ 

ว32101 
ครูกฤษณะ 

อ32101 
ครูจุรีรัตน ์

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ท32101 
ครูกรรณิกา 

ค32101 
ครูพิชยั 

ว30223 
ครูธนาภรณ์+แนะแนว 

กิจกรรม
ชุมนุม 

องัคาร ว30203   
ครูฉตัรชฎา 

อ32201      
ครูธนชัญา 

ค32101   
ครูพิชยั 

ว30443     
ครูกฤษณะ 

ว30443     
ครูกฤษณะ 

ว30283 คอม     
ครูวลัภา 

 

พุธ ว30203       
ครูฉตัรชฎา 

ว30203       
ครูฉตัรชฎา 

ค32201     
ครูพิชยั 

ว32101 
ครูกฤษณะ 

ศ32101     
ครูธานิน 

ส32102      
ครูส ารวย 

ว30283 คอม     
ครูวลัภา 

พฤหสั ท32101      
ครูกรรณิกา 

อ32201       
ครูธนชัญา 

พ30203   
ครูภาณุพงศ ์

ส32101    
ครูชินพนัธ ์

ค32201      
ครูพิชยั 

ว30243     
ครูกฤษณะ 

 

ศุกร์ ว30223    
ครูธนาภรณ์ 

ส32101     
ครูชินพนัธ ์

อ32101     
ครูจุรีรัตน ์

ค32201    
ครูพิชยั 

พ32101       
ครูภาณุพงศ ์

ง32101     
ครูสาธิต 

 

 
                         
                       
 
 
 



                                                        ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.5/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 
8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 
9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 
12.30  น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ ส32101 
ครูชินพนัธ ์

อ32101 
ครูจุรีรัตน ์

ว32101 
ครูกฤษณะ 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ศ32101 
ครูธานิน 

ส32201 
ครูชินพนัธ ์

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร อ32201 
ครูธนชัญา 

ค 32101 
ครูพิชยั 

ท32101 
ครูกรรณิกา 

ส32101 
ครูชินพนัธ ์

ง30245 
ครูยภุาพร 

ทกัษะอาชีพ  

พุธ พ30203 
ครูภาณุพงศ ์

ง30245 
ครูยภุาพร 

ว30283 คอม     
ครูวลัภา 

ท30203 
ครูกรรณิกา 

ท32101 
ครูกรรณิกา 

ว30263 
ครูภรรทนพ 

 

พฤหสั ง32101 
ครูสาธิต 

พ32101 
ครูภาณุพงศ ์

ค 32101 
ครูพิชยั 

ส32102 
ครูส ารวย 

ว30263 
ครูภรรทนพ 

อ32201 
ครูธนชัญา 

 

ศุกร์ ท30203 
ครูกรรณิกา 

ว32101 
ครูกฤษณะ 

ง30245 
ครูยภุาพร 

อ32101 
ครูจุรีรัตน ์

ส32201 
ครูชินพนัธ ์

ว30283 คอม     
ครูวลัภา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.6/1 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 
8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 
9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 
12.30  น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30-13.30 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30-14.30 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30-15.30 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30-16.30 

จนัทร์ ว30244 
ครูกฤษณะ 

ว30204 
ครูฉตัรชฎา 

ส33101 
ครูไพโรจน ์

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ว30224     
ครูธนาภรณ์     

ว30224 
ครูธนาภรณ์ 

ว30244 
ครูกฤษณะ+ แนะแนว 

กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ว30244     
ครูกฤษณะ 

ท33101      
ครูกรรณิกา 

อ33101     
ครูจุรีรัตน ์

ค33101      
ครูพิชยั 

ศ33101     
ครูธานิน 

ว331010   
ครูฉตัรชฎา 

 

พุธ ค33201     
ครูพิชยั 

ค33101     
ครูพิชยั 

อ33201     
ครูจุรีรัตน ์

ง33101   
ครูยภุาพร 

ง30209      
ครูสาธิต 

ว30204     
ครูฉตัรชฎา 

ว30204   
ครูฉตัรชฎา 

พฤหสั อ33101     
ครูจุรีรัตน ์

ว30224     
ครูธนาภรณ์     

ง30209       
ครูสาธิต 

ค33201    
ครูพิชยั 

ว331010    
ครูฉตัรชฎา 

ว331010   
ครูฉตัรชฎา 

  

ศุกร์ อ33201      
ครูจุรีรัตน ์

ส33101     
ครูไพโรจน ์

ท33101    
ครู กรรณิกา 

ว30204      
ครูฉตัรชฎา 

ค33201     
ครูพิชยั 

พ33101    
ครูภาณุพงศ ์  

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                        ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา  2562    ช้ัน   ม.6/2 
 

วนั 
 ชัว่โมงท่ี 1 

8.30-9.30 น. 

  ชัว่โมงท่ี 2 

9.30-10.30น. 

    ชัว่โมงท่ี 3 
10.30-11.30 

11.30  - 

12.30  น. 
ชัว่โมงท่ี 4 

12.30-13.30 
ชัว่โมงท่ี 5 

13.30-14.30 
ชัว่โมงท่ี 6 

14.30-15.30 
ชัว่โมงท่ี 7 

15.30-16.30 

จนัทร์ อ33101 
ครูจุรีรัตน ์

ง30267 ครูสาธิต            ง30267  ครูสาธิต 
    งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกเบ้ืองตน้ 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ส33101 
ครูไพโรจน ์

ท33101 
ครูกรรณิกา 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

องัคาร ค33101      
ครูพิชยั 

ว30265    
ครูกฤษณะ 

ว33101     
ครูกฤษณะ 

ท30205     
กรรณิกา 

อ33101 
ครูจุรีรัตน ์

ง30250 

ครูยุภาพร 
 

พุธ อ33201     
ครูจุรีรัตน ์

ว30265    
ครูกฤษณะ 

ง30250   
ครูยภุาพร 

พ30205 
ครูภาณุพงศ ์

ส33203    
ไพโรจน ์

ศ33101 
ครูธานิน 

 

พฤหสั พ33101 (สุข)  
ครูไพโรจน์ 

ท33101     
ครูกรรณิกา 

ว33101     
ครูกฤษณะ 

ส33203 
ครูไพโรจน ์

ง30209 
ครูสาธิต 

ง30209 
ครูสาธิต 

 

ศุกร์ ง33101      
ครูยภุาพร 

อ33101      
ครูจุรีรัตน ์

ค33101 
ครูพิชยั 

โครงงาน 
ครูส ารวย 

ส33101 
ครูไพโรจน ์

ท30205 
ครูกรรณิกา 

 

      
       
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคเรียนท่ี  1 
ปีการศึกษา  2562 
แยกตามหอ้งเรียน 


