ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เรียนประจาห้อง 145
ครูที่ปรึกษา 1. นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ 2. นางสาวรวิพร พรมไชย

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

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนิลวรรณ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัตนา

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูจันทร์ทิพย์

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนิลวรรณ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัตนา

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูจันทร์ทิพย์

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจุติพร

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

onsite

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจุติพร

ศ23109/ศิลปะ5/ครูลวิตรา

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูศิริรัตน์

onsite

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพงศธร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพงศธร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

ศ23109/ศิลปะ5/ครูลวิตรา
ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เรียนประจาห้อง 146
ครูที่ปรึกษา 1. นางวรัญญา ยอดกระโหม 2. นางสาวดวงดาว คุม้ ภัย

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ศิริโรรัตน์

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัถญา

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูดวงดาว

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ศิริโรรัตน์

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัถญา

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูดวงดาว

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูญาณิศา

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูญาณิศา

ศ23109/ศิลปะ5/ครูแก้วใจ

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

A

ศ23109/ศิลปะ5/ครูแก้วใจ
ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูศริ ิรัตน์
อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

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

หมายเหตุ

onsite
online

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูศริ ิรัตน์

onsite

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูนคร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูนคร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

อ23242/ภาษาอังกฤษเสริมฯ5/ครูจันทร์ทิพย์+T.Mark

onsite
online

อ23242/ภาษาอังกฤษเสริมฯ5/ครูดวงดาว+T.Mark

onsite
online

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เรียนประจาห้อง 241
ครูที่ปรึกษา 1. ว่าที่ร.ต.วันดี สร้างนานอก 2. นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์

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

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูวรรณธิวา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูศุภกร

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูวรรณธิวา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูศุภกร

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูเฉลิมสิริ

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูฉัตรชัย

onsite

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูเฉลิมสิริ

ศ23109/ศิลปะ5/ครูวรัญญา

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูฉัตรชัย

onsite

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูภัทรสุดา

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูถิรญา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูภัทรสุดา

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูถิรญา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

ศ23109/ศิลปะ5/ครูวรัญญา
ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เรียนประจาห้อง 242
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ ทองดี 2. นางสาวนูรีดา มะลี

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

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนูรีดา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูประภาภรณ์

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูณัฐพล

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนูรีดา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูประภาภรณ์

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูณัฐพล

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูวันดี

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

online

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ ทองดี

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูสุพร

onsite

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

B

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ ทองดี

ศ23109/ศิลปะ5/ครูชัยวัฒน์

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูสุพร

onsite

A

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจารุพงศ์

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

อ21101/ภาษาอังกฤษ5/ครูวิภาพรรณ+T.Sophia

online

A

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพีรยุทธ

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

onsite

B

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพีรยุทธ

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

onsite

A

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอนันต์

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

ศ23109/ศิลปะ5/ครูชัยวัฒน์
ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เรียนประจาห้อง 243
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์ 2. นายพงศธร อารีพันธุ์

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

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูภัทรสุดา

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูศิโรรัตน์

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูประภาภรณ์

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูภัทรสุดา

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูศิโรรัตน์

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูประภาภรณ์

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูจันทร์ทิพย์

ศ23109/ศิลปะ5/ครูลวิตรา

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูจันทร์ทิพย์

ท23101/ภาษาไทย5/ครูญาณิศา

ศ23109/ศิลปะ5/ครูลวิตรา

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

A

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูขนิษฐา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพงศธร

onsite

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษาฯ5/ครูพนิดา

online

B

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูขนิษฐา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพงศธร

onsite

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

ท23101/ภาษาไทย5/ครูญาณิศา
ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เรียนประจาห้อง 244
ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวสมใจ ภัทรพงศานติ์ 2. นางสาวจันทรัตน์ เนืองนิตย์

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

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูวรรณธิวา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูศุภกร

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูสมใจ

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูวรรณธิวา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูศุภกร

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูฉวีวรรณ

ศ23109/ศิลปะ5/ครูชัยวัฒน์

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูฉวีวรรณ

ท23101/ภาษาไทย5/ครูเฉลิมสิริ

ศ23109/ศิลปะ5/ครูชัยวัฒน์

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

A

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูขนิษฐา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูธีรณ์

onsite

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

B

ง23101/การงานอาชีพ5/โรงอาหาร/ครูขนิษฐา

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูพานทอง

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูธีรณ์

onsite

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

ท23101/ภาษาไทย5/ครูเฉลิมสิริ
ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เรียนประจาห้อง 245
ครูที่ปรึกษา 1. นายสมชาย กรุณาพิทักษ์ 2. นางสาวพิสมัย ดวงพิมาย

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

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนิลวรรณ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัถญา

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนิลวรรณ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัถญา

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ศ23109/ศิลปะ5/ครูวรัญญา

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ ทองดี

ศ23109/ศิลปะ5/ครูวรัญญา

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

A

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูสุพร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูสมชาย

onsite

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

B

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูสุพร

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูสมชาย

onsite

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ ทองดี
ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เรียนประจาห้อง 246
ครูที่ปรึกษา 1. นางศิริรัตน์ บุญสนอง 2. นางสาวเกศกนก โพธิ์สวัสดิ์

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

ส23101/สังคมศึกษา5/คูธิดามาศ

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนูรีดา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัตนา

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

B

ส23101/สังคมศึกษา5/คูธิดามาศ

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนูรีดา

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูรัตนา

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูธิดามาศ

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูพงศ์นที

online

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูณัฐพล

ศ23109/ศิลปะ5/ครูแก้วใจ

onsite

B

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูณัฐพล

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจิตติญา

ศ23109/ศิลปะ5/ครูแก้วใจ

onsite

A

ค23101/คณิตศาสตร์5/ครูนพดล

ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ส23205/บูรณาการฯ5/ครูบูรณาการ

online

A

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูศิริรัตน์

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพีรยุทธ

onsite

B

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

B

ง23101/การงานอาชีพ5/ครูศิริรัตน์

ว23103/ออกแบบฯ5/ครูสุภาวดี

พ23105/สุขศึกษาฯ5/ครูพีรยุทธ

onsite

A

อ23101/ภาษาอังกฤษ5/ครูกรรณิกา+T.Sophia

ว23101/วิทยาศาสตร์5/ครูอัจฉรา

ส23101/สังคมศึกษา5/ครูพนิดา

online

ท23101/ภาษาไทย5/ครูจิตติญา
ท23101/ภาษาไทย5/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

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

