ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เรียนประจาห้อง 331
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวขวัญใจ ภาสพันธุ์
2. นางสาวณัฐชยา จิตมาศ
คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูขวัญใจ

ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูวันดี
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูวันดี
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูนนั ทวัน
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูนนั ทวัน
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูลวิตรา
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูลวิตรา
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา

พ31201/สุขศึกษา 1/ครูถิรญา
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูถิรญา
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูภาวนา
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจิตติญา
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูภาวนา
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจิตติญา

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูขวัญใจ
ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูดวงพร/ห้องชีวะ

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอรวรรณ

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูดวงพร

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร/ห้องชีวะ

ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

พัก 15 นาที

A
B
B
อังคาร
A
A
พุธ
B
B
พฤหัสบดี
A
A
ศุกร์
B
B
เสาร์
A
จันทร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

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

หมายเหตุ
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เรียนประจาห้อง 339
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวดวงพร ปราบคช
คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

A ท31101/ภาษาไทย 1/ครูอมรรัตน์
B
B
อังคาร
A ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
A ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร/ห้องชีวะ
พุธ
B
B
พฤหัสบดี
A อ31283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ
A ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูดวงพร/ห้องชีวะ
ศุกร์
B
B
เสาร์
A อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

พัก 15 นาที

จันทร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

หมายเหตุ

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูณัฐพร

อ31283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ/T.Ramin

พ31201/สุขศึกษา 1/ครูนคร

onsite

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

อ31283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ/T.Ramin

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูธิดามาศ

อ31283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูณัฐพล

online
onsite

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจิตติญา

พัก 15 นาที

กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

วัน

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูสืบตระกูล

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูรชฏ

online
onsite

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร

อ31283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

online

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เรียนประจาห้อง 268
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสุกรานต์ มหาสารินันท์ 2. นายณัฐพล วงศ์ฟู
คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูเฉลิมสิริ
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูเฉลิมสิริ
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูวนาภรณ์
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูวนาภรณ์
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวนาภรณ์

ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูณัฐชยา
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูณัฐชยา
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูวรัญญา
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูวรัญญา
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา

พ31201/สุขศึกษา 1/ครูจตุรพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูจตุรพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวนาภรณ์
ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอรวรรณ

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร

พัก 15 นาที

A
B
B
อังคาร
A
A
พุธ
B
B
พฤหัสบดี
A
A
ศุกร์
B
B
เสาร์
A
จันทร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูวิริสา

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูวิริสา

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

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

หมายเหตุ
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
เรียนประจาห้อง 267
ครูทปี่ รึกษา 1. นายเสน่ห์ ธิอาจารย์ 2. นางสาวพานทอง ชัยพิมพา
คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูนติ ยา
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูนติ ยา
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูศิริพร
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูศิริพร
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูศิริพร

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูศิริพร

ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูนนั ทวัน
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูนนั ทวัน
ว30142/ชีววิทยาเบื้องต้น/ครูอนันต์
ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูวันดี
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ว30122/เคมีเบื้องต้น/ครูวันดี
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูฐิติรัตน์
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูชัยวัฒน์
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูชัยวัฒน์
ว30105/ฟิสิกส์เบื้องต้น/ครูวิริสา

พ31201/สุขศึกษา 1/ครูพีรยุทธ
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูพีรยุทธ
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูวิภาพรรณ
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูวิภาพรรณ
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูศิริพร

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร
ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอรวรรณ

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูศิริพร

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูอุไรวรรณ/T.Forough

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร

พัก 15 นาที

A
B
B
อังคาร
A
A
พุธ
B
B
พฤหัสบดี
A
A
ศุกร์
B
B
เสาร์
A
จันทร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูเสน่ห์

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร
ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูเสน่ห์

ค31207/คณิตเข้มข้น/ครูณัฐพร

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

หมายเหตุ
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูรพีพรรณ
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูรพีพรรณ
อังคาร
A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูถิรญา
A
พุธ
B อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูถิรญา
B
พฤหัสบดี
A อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
A อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูวิภาพรรณ
ศุกร์
B ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
B อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูวิภาพรรณ
เสาร์
A ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร

หมายเหตุ

พัก 15 นาที

จันทร์

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูกรรณิกา ไทยใจอุ่น
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

รายวิชาเฉพาะแผน(1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูนลิ วรรณ
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูนลิ วรรณ
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

รายวิชาเฉพาะแผน(1)
ที่
1
2
3
4

แผนการเรียน
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจแนวใหม่)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ค31207 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
จ31211 ภาษาจีน 1
ญ31211 ภาษาญี่ปุ่น 1
ง31277 การจัดการธุรกิจและการบัญชี 1

ห้องเรียน
LCL
263
264
ห้องธุรกิจ

หมายเหตุ

onsite
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
online
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
onsite
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
online
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
รายวิชาเฉพาะแผน(1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูสืบตระกูล
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูสืบตระกูล
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องโสตฯ

พัก 15 นาที

วัน กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เรียนประจาห้อง 262
ครูทปี่ รึกษา 1. นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ

ครูผู้สอน
ครูศิริพร/ครูณัฐพร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน
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B ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1ครูวิริสา
อังคาร
A ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูนคร
A
พุธ
B อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูนคร
B
พฤหัสบดี
A อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
A อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
ศุกร์
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
B
B อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
เสาร์
A ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
หมายเหตุ

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูนติ ยา
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูนติ ยา
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

รายวิชาเฉพาะแผน (1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูมัณฑนา
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูมัณฑนา
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูธิดามาศ
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูธิดามาศ
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ที่
1
2
3
4

แผนการเรียน
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจแนวใหม่)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ค31207 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
จ31211 ภาษาจีน 1
ญ31211 ภาษาญี่ปุ่น 1
ง31277 การจัดการธุรกิจและการบัญชี 1

ห้องเรียน
LCL
263
264
ห้องธุรกิจ

หมายเหตุ

onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
online
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูฉวีวรรณ onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูลวิตรา
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูลวิตรา
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องโสตฯ

พัก 15 นาที

จันทร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.
A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1ครูวิริสา

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

พักกลางวัน 45 นาที

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เรียนประจาห้อง 263
ครูทปี่ รึกษา 1. นางพนิดา สาระรักษ์
2. นางสาวลวิตรา วรวาท

ครูผู้สอน
ครูศิริพร/ครูณัฐพร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน
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คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูเสน่ห์
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูเสน่ห์
อังคาร
A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูจตุรพร
A
พุธ
B อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูจตุรพร
B
พฤหัสบดี
A อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
A อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูภาวนา
ศุกร์
B ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
B อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูภาวนา
เสาร์
A ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
หมายเหตุ

พัก 15 นาที

จันทร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

รายวิชาเฉพาะแผน (1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูศิริพร
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูศิริพร
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอรวรรณ
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอรวรรณ
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ว31101/ออกแบบฯ1/ครูรัตนา/ห้องเรียนสีเขียว

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนภาเพ็ญ/ห้องคอม 1

อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูรวิพร

พัก 15 นาที

วัน กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เรียนประจาห้อง 264
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง 2. นางภาวนา จึงตระกูล
คาบเรียนที่ 4
หมายเหตุ
14.00-15.30 น.
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
online
อ31213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูวรัญญา
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูวรัญญา
onsite
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ ทองดี online

รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ที่
1
2
3
4

แผนการเรียน
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจแนวใหม่)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ค31207 คณิตศาสตร์เข้มข้น 1
จ31211 ภาษาจีน 1
ญ31211 ภาษาญี่ปุ่น 1
ง31277 การจัดการธุรกิจและการบัญชี 1

ห้องเรียน
LCL
263
264
ห้องธุรกิจ

ครูผู้สอน
ครูศิริพร/ครูณัฐพร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน
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A
B
B
อังคาร
A
A
พุธ
B
B
พฤหัสบดี
A
A
ศุกร์
B
B
เสาร์
A
จันทร์

หมายเหตุ

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจารุพงศ์
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร

ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูนันทวัน
ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูนันทวัน
ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา

พ31201/สุขศึกษา 1/ครูธีรณ์
ท31217/การเขียนฯ/ครูจารุพงศ์
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูธีรณ์
ท31217/การเขียนฯ/ครูจารุพงศ์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูรวิพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูรวิพร
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ที่
แผนการเรียน
1 ศิลปศาสตร์ (สังคมวิทยา)
2 ศิลปศาสตร์ (สร้างสรรค์งานศิลป์)
3 ศิลปศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough
ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ส31223 กฎหมายเบื้องต้น
ศ31207 ศิลป์สร้างสรรค์
พ31203 ฟุตซอล 1

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวนาภรณ์

ท31217/การเขียนฯ/ครูกนกวรรณ ทองดี /ห้องชมพูฯ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูเฉลิมสิริ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวนาภรณ์

ท31217/การเขียนฯ/ครูกนกวรรณ ทองดี /ห้องชมพูฯ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูเฉลิมสิริ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูชัยวัฒน์
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร
ศ31101/ศิลปะ 1/ครูชัยวัฒน์
ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูนิตยา
ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูนิตยา
ห้องเรียน
265
ห้องศิลปะ
สนาม

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

พัก 15 นาที

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

พักกลางวัน 45 นาที

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เรียนประจาห้อง 265
ครูทปี่ รึกษา 1. นายณฐภณ สิริอิสรา
2. นางสาวสุกฤตา ชาวนาฮี

ผู้สอน
ครูกรรณิกา ใยมะเริง/ครูภัทรสุดา
ครูลวิตรา/ครูแก้วใจ
ครูสมชาย/ครูธีรณ์
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ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9
เรียนประจาห้อง 266
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ เชือ้ วงษ์ 2. ครูใหม่ทัศนศิลป์

จันทร์

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.
A ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูรชฏ

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

กลุ่ม

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

พัก 15 นาที

พักกลางวัน 45 นาที

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
B ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
B ว30162/วิทย์ฯโลกดาราศาสตร์ 1/ครูรชฏ ท31101/ภาษาไทย 1/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
อังคาร
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูดวงพร
A ว30162/วิทย์ฯโลกและดาราศาสตร์ 1/ครูอัจฉรา
ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูพีรยุทธ
A
พุธ
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough
ท31217/การเขียนฯ/ครูจารุพงศ์
B
ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ
พ31201/สุขศึกษา 1/ครูพีรยุทธ
B
พฤหัสบดี
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูดวงดาว/T.Forough
ท31217/การเขียนฯ/ครูจารุพงศ์
A
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
A อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูฉวีวรรณ
ศุกร์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
B ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
B อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูฉวีวรรณ
เสาร์
อ31101/ภาษาอังกฤษ 1/ครูสุภาพร
A ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูอนุรักษ์
หมายเหตุ

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.
ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวรรณธิวา

ท31217/การเขียนฯ/ครูกนกวรรณ ทองดี /ห้องชมพูฯ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูเฉลิมสิริ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ค31101/คณิตศาสตร์ 1/ครูวรรณธิวา

ท31217/การเขียนฯ/ครูกนกวรรณ ทองดี /ห้องชมพูฯ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูเฉลิมสิริ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ
รายวิชาเฉพาะแผน (2)

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

พัก 15 นาที

วัน

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ส31101/สังคมศึกษา 1/ครูเบญจมาศ

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ศ31101/ศิลปะ 1/ครูแก้วใจ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูนิตยา

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร

ว31101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ศ31101/ศิลปะ 1/ครูแก้วใจ

ท31215/การอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ/ครูนิตยา

ท31101/ภาษาไทย 1/ครูจุติพร

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ที่
แผนการเรียน
1 ศิลปศาสตร์ (สังคมวิทยา)
2 ศิลปศาสตร์ (สร้างสรรค์งานศิลป์)
3 ศิลปศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ส31223 กฎหมายเบื้องต้น
ศ31207 ศิลป์สร้างสรรค์
พ31203 ฟุตซอล 1

ห้องเรียน
265
ห้องศิลปะ
สนาม

ผู้สอน
ครูกรรณิกา ใยมะเริง/ครูภัทรสุดา
ครูลวิตรา/ครูแก้วใจ
ครูสมชาย/ครูธีรณ์
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