ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เรียนประจาห้อง 143
ครูที่ปรึกษา 1. นายพงศ์นที คงถาวร 2. นางสาวกานต์ธีรา บางเขียว

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูวรัญญา

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูปิยะ+T.Sophia

online

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูวรัญญา

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูขนิษฐา

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูจตุรพร

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

B

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูขนิษฐา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูจตุรพร

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

A

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนิลวรรณ

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรพีพรรณ

onsite

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

B

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนิลวรรณ

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรพีพรรณ

onsite

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก
ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เรียนประจาห้อง 144
ครูที่ปรึกษา 1. นางรัถญา คาแพง 2. นางสาวจันทร์ทิพย์ ทวีสินธิสุทธิ์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูลวิตรา

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูปิยะ+T.Sophia

online

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูลวิตรา

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูสุพร

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

B

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูสุพร

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูกานต์ธีรา

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

A

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูนันทวัน

onsite

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

B

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูนันทวัน

onsite

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูกานต์ธีรา
ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูสมชาย
ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก
พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูสมชาย

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

พัก 15 นาที

อังคาร

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

อ22242/ภาษาอังกฤษเสริมฯ3/ครูจันทร์ทิพย์+T.Mark

หมายเหตุ

onsite
online

อ22242/ภาษาอังกฤษเสริมฯ3/ครูจันทร์ทิพย์+T.Mark

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เริ่มใช้วันที่ 17 ก.ค. 2563

onsite

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เรียนประจาห้อง 149
ครูที่ปรึกษา 1. นางจิตติญา กล่อมเจ็ก 2. นางฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ศ22109/ศิลปะ3/ครูชัยวัฒน์

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูปิยะ+T.Sophia

online

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ศ22109/ศิลปะ3/ครูชัยวัฒน์

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ง22101/การงานอาชีพ3/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพีรยุทธ

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

B

ง22101/การงานอาชีพ3/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพีรยุทธ

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

A

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูศิโรรัตน์

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูศุภกร

onsite

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

B

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูศิโรรัตน์

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูศุภกร

onsite

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ
ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เรียนประจาห้อง 1410
ครูที่ปรึกษา 1. นางนิลวรรณ กองเงิน 2. นางศิโรรัตน์ เรืองคง

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูญาณิศา

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูณัฐพล

ศ22109/ศิลปะ3/ครูสืบตระกูล

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูปิยะ+T.Sophia

online

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูญาณิศา

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูณัฐพล

ศ22109/ศิลปะ3/ครูสืบตระกูล

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ง22101/การงานอาชีพ3/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพงศธร

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

B

ง22101/การงานอาชีพ3/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูฝนทิพ

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพงศธร

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

online

A

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวรรณธิวา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูประภาภรณ์

onsite

B

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

B

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวรรณธิวา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูประภาภรณ์

onsite

A

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ ทองดี

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

online

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูฝนทิพ
ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูอนันต์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เรียนประจาห้อง 1411
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาววนาภรณ์ มีโถ 2. นางสังวาล ยรรยงค์

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

A อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์
B

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

B อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

ศ22109/ศิลปะ3/ครูวรัญญา

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูฉัตรชัย

onsite

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

ศ22109/ศิลปะ3/ครูวรัญญา

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูฉัตรชัย

onsite

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

onsite

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

onsite

A

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

A

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูกานต์ธีรา

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูสุภาพร+T.sophia

B

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูกานต์ธีรา

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูจตุรพร

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.sophia

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนิลวรรณ

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูประภาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูสังวาลย์

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูสังวาลย์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนิลวรรณ

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูประภาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูสังวาลย์

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูสังวาลย์

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูจตุรพร
ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
เรียนประจาห้อง 1412
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสุภัสสร จันทร์กระจ่าง 2. นายชัยวัฒน์ ทองสอาด

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูชัยวัฒน์

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูขนิษฐา

onsite

B

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

B

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/โสตฯ/ครูจันทร์ทิพย์

ศ22109/ศิลปะ3/ครูชัยวัฒน์

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูขนิษฐา

onsite

A

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

A

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูฝนทิพ

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูสุภาพร+T.sophia

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

B

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูฝนทิพ

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูสมชาย

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูนภาเพ็ญ

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.sophia

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูศิโรรัตน์

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูนันทวัน

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูศิโรรัตน์

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูนันทวัน

ท22101/ภาษาไทย3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูสมชาย
ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เรียนประจาห้อง 1413
ครูที่ปรึกษา 1. นางฝนทิพย์ สุขสุนทรีย์ 2. นายพีรยุทธ บรรเทาวงษ์

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ศ22109/ศิลปะ3/ครูอนันต์

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูศิริรัตน์

onsite

B

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

B

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ศ22109/ศิลปะ3/ครูอนันต์

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูศิริรัตน์

onsite

A

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

A

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูสุภาพร+T.sophia

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

B

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพีรยุทธ

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.sophia

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูศุภกร

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูศุภกร

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจิตติญา

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพีรยุทธ
ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เรียนประจาห้อง 1414
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวนภาเพ็ญ ภูหาด 2. นางสุพร ตรุษสาท

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

หมายเหตุ

A

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูณัฐพล

ศ22109/ศิลปะ3/ครูสืบตระกูล

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูสุพร

onsite

B

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

B

อ22101/ภาษาอังกฤษ3/ครูณัฐพล

ศ22109/ศิลปะ3/ครูสืบตระกูล

ง22101/การงานอาชีพ3/ครูสุพร

onsite

A

ส22209/บูรณาการฯ3/ครูบูรณาการ

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูดวงดาว+T.Sophia

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูนูรีดา

online

A

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

onsite

B

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูสุภาพร+T.sophia

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

B

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูเกศกนก

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพงศธร

ว22103/ออกแบบฯ3/ครูสุภาวดี

onsite

A

อ21101/ภาษาอังกฤษ3/ครูวิภาพรรณ+T.sophia

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรัถญา

online

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวรรณธิวา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรพีพรรณ

ท22101/ภาษาไทย3/ครูญาณิศา

onsite

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

B

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวรรณธิวา

ว22101/วิทยาศาสตร์3/ครูรพีพรรณ

ท22101/ภาษาไทย3/ครูญาณิศา

onsite

A

ค22101/คณิตศาสตร์3/ครูวนาภรณ์

ท22101/ภาษาไทย3/ครูจุติพร

ส22101/สังคมศึกษา3/ครูสมใจ

online

พ22107/สุขศึกษาฯ3/ครูพงศธร
ส22101/สังคมศึกษา3/ครูภัทรสุดา

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ลงชื่อ..............................................................ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

