
 

 

 

 

 

 

ตารางเรียนรวม  

ภาคเรียนที�  2    

 ปีการศึกษา   2561   

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 



      
 

                                                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนที�  �    ปีการศึกษา   2561  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก       

ประจาํวนัจนัทร์ 

ชั�น ชั�วโมงที� 1 

8.30  - 9.30 น. 

ชั�วโมงที�  2 

9.30  - 10.30 น. 

ชั�วโมงที� 3 

10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 

11.30  - 12.30 น. 

ชั�วโมงที� 4 

12.30 -13.30 น. 

ชั�วโมงที� 5 

13.30- 14.30 น. 

ชั�วโมงที� 6 

14.30 -  15.30 น. 

ชั�วโมงที� 7 

15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ง��203    ครูคอม     ง��203    ครูคอม     พ21104     ครูพละ พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

ส21103   สาํรวย เลือก สงัคม ,ภาษาไทย 

สุรัสวดี  ,ธนาธิป 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.�/� พ21104     ครูพละ ส�����     สาํรวย ศ21102      ธานิน ท�����   ธนาธิป แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.2/1 ง 22104    ยภุาพร ค �����      พิชยั อ 22102     ธนชัญา ว 22102    ภรรทนพ ว 22102    ภรรทนพ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.2/2 ว 22102    ภรรทนพ อ 22102     ธนชัญา ท 22102   กรรณิกา ง��204  สาธิต ง��204    สาธิต แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.3/1 ค23102    ธีรพล ท23102     ธนาธิป ง23103  ครูคอม      ง 2310�   ยภุาพร      อ 23102     ธนชัญา แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.3/2 อ 23102     ธนชัญา     ค 23102    ธีรพล ท23102     ธนาธิป พ�����   ครูพละ  ส�����   ไพโรจน ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.4/1 ส��103    สาํรวย พ31102    ครูพละ      ค�����   ธีรพล ว30202   ฉตัรชฎา ว30202   ฉตัรชฎา ว����� ธนาภรณ์ กิจกรรมชุมนุม 

ม.4/2 ท31102    ธนาธิป ส�����  ไพโรจน ์ ส�����  สุรัสวดี อ31102    ธนชัยา พ30202    ครูพละ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.5/1 อ32102      จุรีรัตน ์ ว30223    ธนาภรณ์ ว30223    ธนาภรณ์ ท32102     กรรณิกา ค32102     พิชยั แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.5/2 ส��102    สุรัสวดี อ32102     จุรีรัตน ์ ว32102    กฤษณะ ศ�����   ธานิน ส�����     สาํรวย แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.6/1 ว��246  กฤษณะ ว30206  ฉตัรชฎา ส�����  ไพโรจน ์ ค�����   พิชยั ว30226  ธนาภรณ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

ม.6/2 ท33102    กรรณิกา ง30251  ครูยพุาพร         ง30251   ครูยภุาพร ส33102    ไพโรจน ์ อ33102     จุรีรัตน ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 

 

 

ง���.....  ภรรทนพ  � ชั�วโมง  �.�  หน่วยกิต                     ม�/� มีชั�วโมงวชิาสามญั จาํนวน �� ชั�วโมง/สัปดาห์   ว����� ธนาภรณ์+แนะแนว ในชั�วโมงที� � 

ง�����  รหสันี� เรียนเมื�อภาคเรียนที� ช่างปูน แกไ้ขได ้โดยใชค้าํวา่ ช่างปูน � 
 

 

 



 

                                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนที�  �    ปีการศึกษา   2561  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

วนัองัคาร 

 
ชั�น ชั�วโมงที� 1 

8.30  - 9.30 น. 

ชั�วโมงที�  2 

9.30  - 10.30 น. 

ชั�วโมงที� 3 

10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 

11.30  - 12.30 

ชั�วโมงที� 4 

12.30 -13.30 น. 

ชั�วโมงที� 5 

13.30- 14.30 น. 

ชั�วโมงที� 6 

14.30 -  15.30 น. 

ชั�วโมงที� 7 

15.30 -  18.30 น. 

ม.1/1 ค�����     ธีรพล อ21102     จุรีรัตน ์ ส�1���  สาํรวย พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

 

อ��202      จุรีรัตน ์ ท 21102    ธนาธิป ทกัษะอาชีพ กิจกรรม 

PLC   

3 ชั�วโมง 

ม.�/� ท 21102   ธนาธิป ส��1��  สาํรวย ส�����  สุรัสวดี ง�0203  ครูคอม    ง�0203  ครูคอม    ทกัษะอาชีพ 

ม.2/1 ส ��103    สุรัสวดี       ค 22102     ฉตัรชฎา ง��204    สาธิต ท�����   ธนาธิป ท 22102    กรรณิกา ทกัษะอาชีพ 

ม.2/2 ท 22102    กรรณิกา ศ 22102     ครูธานิน อ�����    ธนชัยา   อ 22102     ธนชัญา ส ��103    สุรัสวดี ทกัษะอาชีพ 

ม.3/1 ส�����  ไพโรจน ์ ง2020...    ครูคอม    ท�����  ธนาธิป ว23102    ภรรทนพ ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ 

ม.3/2 ง2020...    ครูคอม    ว23102    ภรรทนพ ว 23102    ภรรทนพ ส 23104   สาํรวย ทกัษะอาชีพ 

ม.4/1 ส�����   สาํรวย ว30222   ธนาภรณ์    ว30222  ธนาภรณ์    ว30202   ฉตัรชฎา พ�����  ครูพละ อ�����  ธนชัยา 

ม.4/2  ง�����  ยภุาพร    ท30202     ธนาธิป ง�����   ยภุาพร ศ31102     ธานิน ส��103    สาํรวย ทกัษะอาชีพ 

ม.5/1 ว30203      ฉตัรชฎา อ32202     ธนชัญา ค�����  พิชยั ว30443    กฤษณะ ว30443    กฤษณะ ง30215    ครูคอม    

ม.5/2 อ32202     ธนชัญา ง�����  ยภุาพร ท32102     กรรณิกา ส32103    สุรัสวดี ค32102    พิชยั ทกัษะอาชีพ 

ม.6/1 ว��246    กฤษณะ ท33102     กรรณิกา อ33102    จุรีรัตน ์ ค33102     พิชยั ศ33102    ธานิน ทกัษะอาชีพ 

ม.6/2 ค33102     พิชยั ว����6   กฤษณะ ว�����   กฤษณะ ท�����     กรรณิกา ว33102    กฤษณะ อ33102    จุรีรัตน ์

    

ง�����   การปลูกผกัไฮโดร    

 

 

 



 
 

                                 ตารางสอนรวม ภาคเรียนที�  �    ปีการศึกษา   2561  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

วนัพุธ 
ชั�น ชั�วโมงที� 1 

8.30  - 9.30 น. 

ชั�วโมงที�  2 

9.30  - 10.30 น. 

ชั�วโมงที� 3 

10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 

11.30  - 12.30 

ชั�วโมงที� 4 

12.30 -13.30 น. 

ชั�วโมงที� 5 

13.30- 14.30 น. 

ชั�วโมงที� 6 

14.30 -  15.30 น. 

ชั�วโมงที� 7 

15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ท 21102      ธนาธิป อ�����   จุรีรัตน ์ ศ21102    ธานิน พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

 

เลือก วทิย ์  คณิต 

ภรรทนพ ,พิชยั 

ว21102   ธนาภรณ์  ว21102    ธนาภรณ์   
ม.1/2 ว21102     ธนาภรณ์  ว21102     ธนาภรณ์  ค21102     ธีรพล   ง�����  ยภุาพร อ�����      จุรีรัตน ์  
ม.2/1 ง �����    สาธิต   ศ�����   ธานิน ท 22102    กรรณิกา ว�����   ธนาภรณ์ ง�����  ครูสาธิต อ 22102     ธนชัญา  

ม.2/2 ว22102    ภรรทนพ ว22102    ภรรทนพ ส �����      สุรัสวดี ง�����   สาธิต ส�����    สุรัสวดี ค 22102     ฉตัรชฎา  

ม.3/1 ค 23102  ธีรพล พ 23104    ครูพละ อ23102     ธนชัญา ส�����  สาํรวย ง2020...    ครูคอม    ส�����  ไพโรจน ์  

ม.3/2 ง 23104   ยภุาพร อ23102     ธนชัญา ว23102     ภรรทนพ ส 2310�  ไพโรจน ์   ค 23102    ธีรพล พ 23104    ครูพละ  

ม.4/1 อ31102     ธนชัญา ค31202    ธีรพล ท 31102    ธนาธิป ค31102     ธีรพล อ31202    จุรีรัตน ์ ง��102    ยภุาพร ง����� ครูสาธิต 

ม.4/2 ส31202     สุรัสวดี ท�����  ธนาธิป ว30262   ธนาภรณ์ อ�����    จุรีรัตน ์ ว�����     กฤษณะ ค31102     ธีรพล  

ม.5/1 ว30203      ฉตัรชฎา ว30203      ฉตัรชฎา ค32202    พิชยั ง30215      ครูคอม     ศ32102    ธานิน ส�����     สาํรวย พ�����  ครูพละ 

ม.5/2 พ30204   ครูพละ ง�����   ยภุาพร ง30215    ครูคอม     ท30204    กรรณิกา ท32102     กรรณิกา ว�����  ภรรทนพ  

ม.6/1 ค33102    พิชยั ท�����    กรรณิกา อ33202    จุรีรัตน ์ ง�����  ยภุาพร ค33202    พิชยั ง�����   สาธิต ส33202    ไพโรจน์ 

ม.6/2 อ33202    จุรีรัตน ์ ง���64  สาธิต ง���64  สาธิต พ30206    ครูพละ ส33202    ไพโรจน์ ว�����     กฤษณะ  

    

 ง�����  เทคโนโลยสีารสนเทศ     ง�����   (ออกแบบชิ�นงาน)         ง����� การผลิตพนัธ์พืช        ว33102    กฤษณะ6/1   

 

 

 

 

 



 

 

                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนที�  �    ปีการศึกษา   2561  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

วนัพฤหสับดี 
ชั�น ชั�วโมงที� 1 

8.30  - 9.30 น. 

ชั�วโมงที�  2 

9.30  - 10.30 น. 

ชั�วโมงที� 3 

10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 

11.30  - 12.30 

ชั�วโมงที� 4 

12.30 -13.30 น. 

ชั�วโมงที� 5 

13.30- 14.30 น. 

ชั�วโมงที� 6 

14.30 -  15.30 น. 

ชั�วโมงที� 7 

15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ค21102     ธีรพล   ส21104    สุรัสวดี ง�����     ยภุาพร พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

ท 21102    ธนาธิป ว�����    ครูคอม      ลูกเสือ-เนตรนารี  
กิจกรรม 

บาํเพญ็สาธารณะ 

ประโยชน ์

และเสริมสร้าง

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

ม.�/� ว�����  ครูคอม      โครงงาน  ครูคอม   ท��102      ธนาธิป อ�����     จุรีรัตน ์ ค21102     ธีรพล   ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2/1 พ��103   ธนาภรณ์ ศ22102     ธานิน ค 22102    ฉตัรชฎา อ 22102     ธนชัญา ส ����3    สุรัสวดี ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2/2 ศ22102     ธานิน ค 22102     ฉตัรชฎา ส�3104    สาํรวย พ22103   ธนาภรณ์ อ22102     ธนชัญา ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.3/1 ว 23102    ภรรทนพ ว 23102   ภรรทนพ อ�����  ธนชัยา ค�����      ธีรพล ศ23102     ธานิน ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.3/2 ท�����  กรรณิกา   ส�����  ไพโรจน ์ ง2020... ครูคอม      ศ 23102     ธานิน ท23102    ธนาธิป ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.4/1 ว���42     กฤษณะ   ค31202   ธีรพล ค31202    ธีรพล ว�����    สาธิต ว31102    กฤษณะ อ31202     จุรีรัตน ์

ม.4/2 พ31102   ครูพละ  อ31202    จุรีรัตน ์ ว30262   ธนาภรณ์ ง�����  ยภุาพร ส��103     สาํรวย ค31102    ธีรพล 

ม.5/1 ง32102    สาธิต อ32202      ธนชัญา ท32102     กรรณิกา ว����3    กฤษณะ ค32202     พิชยั ส32103    สุรัสวดี 

ม.5/2 พ32102    สุรัสวดี ง32102    สาธิต ค 32102      พิชยั ส32202     สาํรวย ว����4    ภรรทนพ อ32202     ธนชัญา 

ม.6/1 อ33102    จุรีรัตน ์ ว30226   ธนาภรณ์     พ�����   ครูพละ พ�����   ฉตัรชฎา ส33202    ไพโรจน ์ ว33102      กฤษณะ 

ม.6/2 พ33102   ฉตัรชฎา ท33102    กรรณิกา ศ33102    ธานิน ส33202   ไพโรจน ์ ง30212    สาธิต ง30212      สาธิต 

 

ว�����  ออกแบบเทคโนโลย ี     อ�����   ธนชัยา     ง�����(เทคโนโลยสีารสนเทศ) ครูสาธิต           

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอนรวม ภาคเรียนที�  �    ปีการศึกษา   2561  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

วนัศุกร์ 
ชั�น ชั�วโมงที� 1 

8.30  - 9.30 น. 

ชั�วโมงที�  2 

9.30  - 10.30 น. 

ชั�วโมงที� 3 

10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 

11.30  - 12.30 

ชั�วโมงที� 4 

12.30 -13.30 น. 

ชั�วโมงที� 5 

13.30- 14.30 น. 

ชั�วโมงที� 6 

14.30 -  15.30 น. 

ชั�วโมงที� 7 

15.30 -  18.30 น. 

ม.1/1 ศ�����   ธานิน ส�����   สาํรวย   ค�����   ธีรพล  

 

พกั 

กลาง 

วนั 

 

1 

 

 

ชั�วโมง 

 

พ21103    ครูพละ อ21102    จุรีรัตน ์ ว21102    ธนาภรณ์   

ม.�/� ส�����    สาํรวย ค�����    ธีรพล ว21102     ธนาภรณ์  ศ�����    ธานิน พ21103    ครูพละ อ�����     จุรีรัตน ์  

ม.2/1 ส�����    สุรัสวดี ค 22102     ฉตัรชฎา ส�����   สาํรวย ท 22102    กรรณิกา ว21102    ภรรทนพ พ�����   ครูพละ  

ม.2/2 พ�����  ครูพละ ง���..(เพิ�มเติม) ยภุาพร ค22102     ฉตัรชฎา ส�����    สุรัสวดี ท 22102    กรรณิกา ง�����    ยภุาพร  

ม.3/1 ค 23202      ฉตัรชฎา 

ว20206     ภรรทนพ 

ส23202    ไพโรจน์ 

พ�����   ครูพละ ศ�����   ธานิน ส ��102    ไพโรจน ์ ท 23102    ธนาธิป อ 23102     ธนชัญา  

ม.3/2 ศ23102     ธานิน ง23103    ครูคอม      ค 23102     ธีรพล อ 23102     ธนชัญา ท 23102    ธนาธิป  

ม.4/1 ท 31102    ธนาธิป ง30207    สาธิต ว��102  กฤษณะ ว���42   กฤษณะ ส31104    ไพโรจน ์ ศ31102     ธานิน  

ม.4/2 ว31102    กฤษณะ ท31102    ธนาธิป อ31102     ธนชัญา ว����4  สาธิต ง30207    สาธิต ง30207    สาธิต  

ม.5/1 ว�����   ธนาภรณ์ ส32103    สุรัสวดี อ�����  จุรีรัตน ์ ค�����   พิชยั พ32102    สุรัสวดี   ว�����    ฉตัรชฎา  

ม.5/2 ท30204  กรรณิกา ว32102    กฤษณะ ง�����   ยภุาพร อ32102     จุรีรัตน ์ ส�����    สาํรวย ง30215    ครูคอม       

ม.6/1 ง�����   สาธิต อ33202     จุรีรัตน ์ ส33102    ไพโรจน ์ ว30206  ฉตัรชฎา ค33202    พิชยั ว33102      กฤษณะ  

ม.6/2 อ33102     จุรีรัตน ์ ส33102    ไพโรจน์ ค�����    พิชยั โครงงาน    สาํรวย ง3310�  ยภุาพร ท�����  กรรณิกา  

 
      ง2310� (เทคโนโลยสีารสนเทศ)     ม..� หลกัสูตร 59             ง��204      สาธิต2/1    ส�����      สาํรวย 

 

 

 

 

 


