ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เรียนประจาห้อง 338
ครูทปี่ รึกษา 1. นางอุไรวรรณ คงเกินทุน
2. นางสาวนันทวัน เชิงหอม
คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

A อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูรวิพร
B ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
B อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูรวิพร
อังคาร
A ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
ว32221/เคมี 2/ครูณัฐชยา
A
พุธ
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา
B
ว32221/เคมี 2/ครูณัฐชยา
B
พฤหัสบดี
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา
A
A ค32101/คณิตฯ 3/ครูมัณฑนา/ห้องวิทย์ฯ 4
ศุกร์
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร
B
B ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูมัณฑนา
เสาร์
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร
A

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

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนิติกร/ห้องชมพูฯ

ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูชัยวัฒน์
ว32221/เคมี 2/ครูวันดี
ศ32101/ศิลปะ 3/ครูชัยวัฒน์
ว32221/เคมี 2/ครูวันดี
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูวิริสา
ว32247/ชีววิทยา 2/ครูนนั ทวัน
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูวิริสา
ว32247/ชีววิทยา 2/ครูนนั ทวัน
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูถิรญา
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูถิรญา
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์

onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online
onsite
online

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูขวัญใจ/ห้องชมพูฯ

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูขวัญใจ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา

ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูนติ ยา
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูนติ ยา
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
ว32247/ชีววิทยา 2/ครูพงศ์นที

พัก 15 นาที

กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

วัน

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูดวงดาว/T.Forough

ว32247/ชีววิทยา 2/ครูพงศ์นที
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูดวงดาว/T.Forough

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เรียนประจาห้อง 337
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวอมรรัตน์ กระดาษ 2. นายอนุรักษ์ สวัสดี

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

หมายเหตุ

A

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูภาวนา

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนิติกร/ห้องชมพูฯ

ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูลวิตรา

onsite

A
A

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ

ค32203/คณิตศาสตร์เข้มข้น 5/ครูนติ ิกร
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูอมรรัตน์

อ32283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ/T.Ramin

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี

online
onsite

online
onsite

online

อ32283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ/T.Ramin

A อ32283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/T.Ramin
A ค32101/คณิตฯ 3/ครูมัณฑนา/ห้องวิทย์ฯ 4

A

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูขวัญใจ/ห้องชมพูฯ

พัก 15 นาที

อังคาร

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
อ32283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ/T.Ramin

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูณัฐชยา
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูพีรยุทธ

อ32283/อังกฤษนาไปใช้ฯ/ครูอุไรวรรณ

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูดวงดาว/T.Forough

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เรียนประจาห้อง 257
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวจตุรพร มาลารัตน์ 2. นายรชฏ เจริญวิริยะภาพ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

หมายเหตุ

A

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูสุภาพร

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูมัณฑนา

ว32101/ออกแบบฯ/ครูสุภาวดี/ห้องคอม 3

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูสืบตระกูล

onsite

A
A

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
ว32221/เคมี 2/ครูวันดี/ห้องชมพูฯ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูญาณิศา
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูมัณฑนา

A
A

ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูขวัญใจ

A

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร

ค32203/คณิตศาสตร์เข้มข้น 5/ครูนติ ิกร
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูจุติพร

พัก 15 นาที

อังคาร

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ว32221/เคมี 2/ครูวันดี
online
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา/ห้องชมพูฯ onsite

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูณฐภณ/ห้องชมพูฯ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูญาณิศา
ว32247/ชีววิทยา 2/ครูรชฏ/ห้องชมพูฯ

ว32247/ชีววิทยา 2/ครูนนั ทวัน
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูจตุรพร

online
onsite

ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูดวงดาว/T.Forough

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์

online

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
เรียนประจาห้อง 256
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวอัจฉรา วงษ์แก้ว 2. นายอนันต์ เชือ้ ชีลอง

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

หมายเหตุ

A อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูวิภาพรรณ

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูกิตติพล

ว32101/ออกแบบฯ/ครูสุภาวดี/ห้องคอม 3

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูวรัญญา

onsite

A
A

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ
ว32221/เคมี 2/ครูวันดี/ห้องชมพูฯ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูญาณิศา
ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูกิตติพล

A
A

ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูนพดล

A

ค32203/คณิตเข้มข้น/ครูนติ ิกร

ค32203/คณิตศาสตร์เข้มข้น 5/ครูนติ ิกร
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูจารุพงศ์

พัก 15 นาที

อังคาร

คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

พักกลางวัน 45 นาที

จันทร์

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

กลุ่ม

พัก 15 นาที

วัน

ว32221/เคมี 2/ครูวันดี
online
ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา/ห้องชมพูฯ onsite

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูณฐภณ/ห้องชมพูฯ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูญาณิศา
ว32247/ชีววิทยา 2/ครูรชฏ/ห้องชมพูฯ

ว32247/ชีววิทยา 2/ครูนนั ทวัน
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูธีรณ์

online
onsite

ว32202/ฟิสิกส์ 2/ครูรัตนา

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูดวงดาว/T.Forough

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์

online

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เรียนประจาห้อง 251
ครูทปี่ รึกษา 1. นายสืบตระกูล เตียประเสริฐ 2. นางจุติกาญจน์ สุวรรณธาดา
คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูสืบตระกูล
A
B ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
ศ32101/ศิลปะ 3/ครูสืบตระกูล
B
อังคาร
A ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
A อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูดวงดาว
พุธ
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
B
B อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูดวงดาว
พฤหัสบดี
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
A
A อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องชมพูฯ
ศุกร์
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
B
B อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องชมพูฯ
เสาร์
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
A

พัก 15 นาที

จันทร์

หมายเหตุ

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูสุภาพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูสุภาพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูนติ ิกร

พ32101/สุขศึกษา 3/ครูถิรญา
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูถิรญา
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูณัฐชยา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูณัฐชยา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูนติ ิกร

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูเบญจมาศ

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

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
ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3
จ32211 ภาษาจีน 3
ญ32211 ภาษาญี่ปุ่น 3
ง32281 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

ห้องเรียน
LCL
252
253
ห้องธุรกิจ

หมายเหตุ

onsite
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2 onsite
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูนติ ยา
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูนติ ยา
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

พัก 15 นาที

กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

วัน

ครูผู้สอน
ครูมัณฑนา/ครูสุกรานต์/ครูนิตกิ ร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน/ครูขนิษฐา

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/6
เรียนประจาห้อง 252
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวขวัญเรือน มุ่งผลกลาง
2. นายณัฐพร จันทร์ประนต
คาบเรียนที่ 1
08.15-09.45 น.

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูลวิตรา
A
B ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
ศ32101/ศิลปะ 3/ครูลวิตรา
B
อังคาร
A ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
A อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูภาวนา
พุธ
B อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
B อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูภาวนา
พฤหัสบดี
A อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
A อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องชมพูฯ
ศุกร์
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
B
B อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ/ห้องชมพูฯ
เสาร์
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
A
หมายเหตุ

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.

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูวิภาพรรณ
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูวิภาพรรณ
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูมัณฑนา

พ32101/สุขศึกษา 3/ครูนคร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูนคร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูอัจฉรา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูอัจฉรา
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร

ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล
ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

พัก 15 นาที

กลุ่ม

พักกลางวัน 45 นาที

วัน

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูอมรรัตน์
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูอมรรัตน์
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

รายวิชาเฉพาะแผน (1)

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough

ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูมัณฑนา

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร

รายวิชาเฉพาะแผน (1)

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough

รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ที่
1
2
3
4

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

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3
จ32211 ภาษาจีน 3
ญ32211 ภาษาญี่ปุ่น 3
ง32281 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

ห้องเรียน
LCL
252
253
ห้องธุรกิจ

ครูผู้สอน
ครูมัณฑนา/ครูสุกรานต์/ครูนิตกิ ร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน/ครูขนิษฐา

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 5/7
เรียนประจาห้อง 253
ครูทปี่ รึกษา 1. นางธนิดา กุรุพนิ ท์พาณิชย์ 2. นางสาวเฉลิมสิริ หนูดี

หมายเหตุ
ที่
1
2
3
4

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูวรัญญา

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูภาวนา
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูภาวนา
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ

พ32101/สุขศึกษา 3/ครูจตุรพร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูจตุรพร
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูรชฏ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูรชฏ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอรวรรณ

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูวรัญญา
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูปิยะ
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูศรัญญา
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
แผนการเรียน
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น)
มนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจแนวใหม่)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ค32203 คณิตศาสตร์เข้มข้น 3
จ32211 ภาษาจีน 3
ญ32211 ภาษาญี่ปุ่น 3
ง32281 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอรวรรณ
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง
ห้องเรียน
LCL
252
253
ห้องธุรกิจ

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

หมายเหตุ

onsite
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2 onsite
อ32213/การพัฒนาทักษะฯ/ครูณัฐพล online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูเฉลิมสิริ
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
รายวิชาเฉพาะแผน (1)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูนวลละออ/ห้องคอม 2

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

ครูผู้สอน
ครูมัณฑนา/ครูสุกรานต์/ครูนิตกิ ร
ครูบุณฑริกา
ครูธนิดา
ครูขวัญเรือน/ครูขนิษฐา

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เรียนประจาห้อง 254
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวศรัญญา โฮ่คุณ
2. นางสาวศิริพร ชาวนาวัง

หมายเหตุ
ที่
1
2
3

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูชัยวัฒน์

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูรวิพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูรวิพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูจุติพร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูจุติพร
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูวนาภรณ์
ท32207/ภาษาและวิถีชีวิต/ครูเฉลิมสิริ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูวนาภรณ์
ท32207/ภาษาและวิถีชีวิต/ครูเฉลิมสิริ

พ32101/สุขศึกษา 3/ครูพงศธร
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูญาณิศา
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูพงศธร
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูญาณิศา
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูเสน่ห์
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูเสน่ห์
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูชัยวัฒน์
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูนิตยา/ห้องโสตฯ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูนิตยา/ห้องโสตฯ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32207/ภาษาและวิถชี ีวิต/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
ท32207/ภาษาและวิถชี ีวิต/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
แผนการเรียน
ศิลปศาสตร์ (สังคมวิทยา)
ศิลปศาสตร์ (สร้างสรรค์งานศิลป์)
ศิลปศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ส32283 ประชากรศึกษา
ศ32207 ศิลปะไทย
พ32203 ฟุตบอล 1

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูอนุรักษ์
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง
ห้องเรียน
254
ห้องศิลปะ
สนาม

หมายเหตุ

onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูพานทอง/ห้องคอม 3 onsite
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูจุติพร
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูจุติพร
onsite
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์ online
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
onsite
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough online
ว32101/ออกแบบฯ/ครูพานทอง/ห้องคอม 3

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

ครูผู้สอน
ครูอรวรรณ
ครูอนันต์
ครูนคร/ครูพงศธร/ครูธีรณ์

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

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เรียนประจาห้อง 255
ครูทปี่ รึกษา 1. นางสาวสมปรารถนา ประเสริฐ 2. นายธีรณ์ จันทิภาณุวัฒน์

หมายเหตุ

คาบเรียนที่ 2
10.00-11.30 น.

คาบเรียนที่ 3
12.15-13.45 น.

คาบเรียนที่ 4
14.00-15.30 น.

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูอนันต์

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูปิยะ
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูฉวีวรรณ
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูสุภัสสร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูจุติพร
รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูจุติพร
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูศิริพร
ท32207/ภาษาและวิถีชีวิต/ครูเฉลิมสิริ
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูศิริพร
ท32207/ภาษาและวิถีชีวิต/ครูเฉลิมสิริ

พ32101/สุขศึกษา 3/ครูธีรณ์
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูญาณิศา
พ32101/สุขศึกษา 3/ครูธีรณ์
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูญาณิศา
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูศุภกร
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูศุภกร
ค32101/คณิตศาสตร์ 3/ครูดวงพร
ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูฐิติรัตน์

ว32101/ออกแบบฯ/ครูพานทอง/ห้องคอม 3

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ศ32101/ศิลปะ 3/ครูอนันต์
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูนิตยา/ห้องโสตฯ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32205/ศิลปะการพูดฯ/ครูนิตยา/ห้องโสตฯ

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32207/ภาษาและวิถชี ีวิต/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
ท32207/ภาษาและวิถชี ีวิต/ครูจารุพงศ์/ห้องโสตฯ

ว30121/เคมีพื้นฐาน/ครูวันดี
รายวิชาเฉพาะแผน (2)

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

รายวิชาที่ต้องเข้าเรียน
ส32283 ประชากรศึกษา
ศ32207 ศิลปะไทย
พ32203 ฟุตบอล 1

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ว32101/ออกแบบฯ/ครูพานทอง/ห้องคอม 3

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

รายวิชาเฉพาะแผน (2)
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ ทองดี
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ ทองดี
ท32101/ภาษาไทย 3/ครูกนกวรรณ เชื้อวงษ์

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูฐิติรัตน์

รายวิชาเฉพาะแผน (2)

ส32101/เศรษฐศาสตร์/ครูกรรณิกา ใยมะเริง

อ32101/ภาษาอังกฤษ 3/ครูณัฐพล/T.Forough

ห้องเรียน
254
ห้องศิลปะ
สนาม

ครูผู้สอน
ครูอรวรรณ
ครูอนันต์
ครูนคร
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