
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/1 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

พกักลางวนั 

ว21205 
ทักษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์1 

ครูอนงค์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

 

วนัองัคาร ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ง21101 
งานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูจดัตพิร 

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

 

วนัพุธ ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ว21201 
STEM 1 

ครูอศิราภรณ์ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ชุมนุม  

วนัพฤหัสบด ี พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ค21202 
คณิตศาสตร์2 
ครูจกัรวาล 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ค21201 
คณติศาสตร์1
เพิม่เติม 

ครูณัฐพล 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์       ค21202 
คณิตศาสตร์2 
ครูจกัรวาล 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 
ครูมนตรี 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ค21201 
คณติศาสตร์1 
เพิม่เติม 

ครูณัฐพล 

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

กจิกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์ 

 

 

 

 



 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/2  
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ อ21203 
Eng ฟัง พูด1 
ครู Lilly 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

 ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

กจิกรรมภาษาจนี 
Mr. Cheng 

Haoran 

 

วนัองัคาร ท21201 
ทกัษะการอ่าน 
ครูชัยวฒัน์ 

จ21201 
ภาษาจนี1 
ครูจนี 

Mr. Cheng Haoran 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

อ21203 
Eng ฟัง พูด1 
ครู Lilly 

 

วนัพุธ อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

จ21201 
ภาษาจนี1 
ครูจนี 

Mr. Cheng Haoran 

ส21231 
หน้าที่

พลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

ศ21101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

ง21101 
งานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

กจิกรรมชุมนุม 
 

 

วนัพฤหัสบด ี ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอนงค์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

อ21201 
Eng1(sbmld) 
ครูพริาวรรณ 

ค21101 
คณติศาสตร์1 

ครูจกัรวาล 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ว21102 
วทิยาศาสตร์
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ส21102 
ประวตัศิาสตร์

1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

อ21201 
Eng1(sbmld) 
ครูพริาวรรณ 

กจิกรรม 
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 

 

 



 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/3  (ดนตรี) 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอศิราภรณ์ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ศ21203 
ปฏิบัติการ 
ดนตรีสากล1 

ครูธรวฒัน์ 

 ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ง21101 
งานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

 

วนัองัคาร ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ศ21203 
ปฏิบัตกิาร 
ดนตรีสากล1 
ครูธรวฒัน์ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

 

วนัพุธ ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ศ21205 
ดนตรีพืน้เมือง1 
ครูณฐัวฒัน์ 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ศ21101 
ศิลปะ1 

(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ศ21205 
ดนตรีพืน้เมือง1 
ครูณัฐวฒัน์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ศ21207 
นาฏศิลป์พื้นเมือง1 

ครูอภิวฒัน์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 



 

 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/3  (คหกรรม) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอศิราภรณ์ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ง21201 
ขนมไทย 
ครูเมธาว ี

 ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ง21101 
การงานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

 

วนัองัคาร ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ง21201 
ขนมไทย 
ครูเมธาว ี

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

 

วนัพุธ ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ง21261 
เพิม่เตมิ

ประดษิฐ์ sbmld 
ครูอนุรักษ์ 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ง21261 
เพิม่เตมิประดษิฐ์ sbmld 

ครูอนุรักษ์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

พ21101 
สุขศึกษา 
ครูไวยวทิย์ 

กจิกรรมดนตรี 
ครูธนวฒัน์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 



 

 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/3  (เกษตร) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอศิราภรณ์ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ง21204 
เลีย้งปลาน า้จืด 
ครูอดศัิกด์ 

 ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ง21101 
การงานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

 

วนัองัคาร ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ง21204 
เลีย้งปลาน า้จืด 
ครูอดศัิกดิ์ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

 

วนัพุธ ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ง21203 
ไม้ดอกไม้
ประดบั 
ครูเมธาว ี

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูมาลยั 

ง21203 
ไม้ดอกไม้ประดบั 

ครูเมธาว ี

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

กจิกรรมไม้ดอกไม้ประดบั 
ครูพรีะพงษ์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 



 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/4     (วอลเลย์บอล) 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

 ว21203 
คอม sbmld 
ครูละอองดาว 

กจิกรรม
(วอลเลย์บอล) 
ครูณัฐวฒัน์ 

 

วนัองัคาร ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอนงค์ 

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง1 
ครูเพญ็พชิชา 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

ว21203 
คอม1 sbmld 
ครูละอองดาว 

ง21101 
งานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

 

วนัพุธ ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

พ21207 
 (วอลเลย์บอล)1 
ครูอนุรักษ์ 

ชุมนุม  

วนัพฤหัสบด ี ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

พ21208 
 (วอลเลย์บอล 2) 

ครูอนุรักษ์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1/4    (ฟุตบอล) 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 พกักลางวนั คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

 ว21203 
คอม1 sbmld 
ครูละอองดาว 

กจิกรรม
ฟุตบอล 
มนตรี 

 

วนัองัคาร ว21101 
วทิยาศาสตร์1 
ครูอนงค์ 

ส21231 
หน้าทีพ่ลเมือง 
ครูเพญ็พชิชา 

พ21102 
เทเบิลเทนนิส 

ครูมนตรี 

ว21203 
คอม1 sbmld 
ครูละอองดาว 

ง21101 
งานอาชีพ1 
ครูเบญจมาศ 

 

วนัพุธ ศ21101 
ศิลปะ1(ทัศนศิลป์) 

ครูณัฐพล 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

พ21201  
(ฟุตบอล)1 
ครูมนตรี 

 
ชุมนุม 

 

วนัพฤหัสบด ี ว21102 
วทิยาการ
ค านวณ1 

ครูละอองดาว 

 
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ส21102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูสิทธิพงษ์ 

อ21101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูพริาวรรณ 

 
กจิกรรม 

ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ พ21101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ท21101 
ภาษาไทย1 
ครูรุ่งฤด ี

ค21101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ส21101 
สังคมศึกษา1 
ครูสิทธิพงษ์ 

พ21202  
(ฟุตบอล 2) 
ครูมนตรี 

 
กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 
 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 2/1 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ง22101 
การงานอาชีพ3 
ครูเบญจมาศ 

 ค22201 
คณิตศาสตร์5 
ครูณัฐพล 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

 

วนัองัคาร ส22233 
หน้าทีพ่ลเมือง3 
ครูสิทธพงษ์ 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

พ22102 
กระบี1่ 
ครูมนตรี 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ว22101 
วทิยาศาสตร์3 
ครูอคัรเดช 

พ22101 
สุขศึกษา3 
ครูณัฐพล 

 

วนัพุธ ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ว22103 
วทิยาการ
ค านวณ2 
ครูธัญพร 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ศ22101 
นาฏสิลป์3(นาฏศิลป์) 

ครูพรีะพงษ์ 

 
ชุมนุม 

 

วนัพฤหัสบด ี ค22202 
คณิตศาสตร์6 
ครูมาลยั 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ว22201 
โครงงานวทิยาศาสตร์ 

ครูอศิราภรณ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ค22201 
คณิตศาสตร์5 
ครูณัฐพล 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ว22206 
พลงังานทดแทนกบัการใช้

ประโยชน์ 
ครูอนงค์ 

ค22202 
คณิตศาสตร์6 
ครูมาลยั 

ส22102 
ประวตัศิาสตร์3 
ครูสุพาภรณ์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 2/2 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ศ22101 
ศิลปะ3 (นาฏศิลป์) 

ครูพรีะพงษ์ 

อ22203 
Eng ฟัง พูด3 
ครุLilly 

พ22101 
สุขศึกษา3 
ครูณัฐพล 

 ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ22201 
Eng3 sbmld 
ครูอนุวชัร์ 

 

วนัองัคาร  
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

อ22201 
Eng3 sbmld 
ครูอนุวชัร์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ท22201 
การอ่าน 

ครูชัยวฒัน์ 

ส22233 
หน้าทีพ่ลเมือง3 
ครูสิทธพงษ์ 

อ22101 
Eng 

ครูณัชชารีย์ 

 

วนัพุธ อ22101 
Eng 

ครูณัชชารีย์ 

พ22102 
กระบี1่ 
ครูมนตรี 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ22203 
Eng ฟัง พูด3 
ครุLilly 

จ22201 
ภาษาจนี3 
Mr. Cheng 

Haoran 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ22101 
Eng 

ครูณัชชารีย์ 

ว22103 
วทิยาการ
ค านวณ2 
ครูธัญพร 

ง22101 
การงานอาชีพ3 
ครูเบญจมาศ 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ส22102 
ประวตัศิาสตร์3 
ครูสุพาภรณ์ 

 ว22101 
วทิยาศาสตร์3 
ครูอคัรเดช 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

จ22201 
ภาษาจนี3 
Mr. Cheng 

Haoran 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 



 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 2/3 (วอลเลย์บอล) 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วัน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4  คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วันจันทร์ อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ว22203  
(คอม3 sbmld) 
ครูละอองดาว 

  
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

พ22101 
สุขศึกษา3 
ครูณัฐพล 

 

วันองัคาร ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

 
 

ว22103 
วิทยาการค านวณ2 

ครูธัญพร 

พ22207  
(วอลเลย์บอล 5) 
ครูอนุรักษ์ 

 

วันพุธ ว22101 
วิทยาศาสตร์3 
ครูอคัรเดช 

พ22102 
กระบี่1 
ครูมนตรี 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ว22203 
 (คอม3 sbmld) 
ครูละอองดาว 

 
ชุมนุม 

 

วันพฤหัสบดี ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ส22233 
หน้าทีพ่ลเมือง3 
ครูสิทธพงษ์ 

ศ22101 
ศิลปะ3 (นาฏศิลป์) 

ครูพรีะพงษ์ 

ง22101 
การงานอาชีพ3 
ครูเบญจมาศ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วันศุกร์ ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

พ22208 
 (วอลเลย์บอล 6) 

ครูอนุรักษ์ 

ส22102 
ประวัติศาสตร์3 
ครูสุพาภรณ์ 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

กจิกรรม 
สาธารณะ 
/สวดมนต์ 

 

 



 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 2/3  (ดนตรี) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วัน คาบที่ 1 คาบที่ 2 คาบที่ 3 คาบที่ 4  คาบที่ 5 คาบที่ 6 คาบที่ 7 คาบที่ 8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วันจันทร์ อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ศ22203 
 (ดนตรีสากล3) 
ครูณัฐวัฒน์ 

 แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

พ22101 
สุขศึกษา3 
ครูณัฐพล 

 

วันองัคาร ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ศ22205 
ดนตรีพ้ืนเมือง3 
ครูณัฐวัฒน์ 

ว22103 
วิทยาการค านวณ2 

ครูธัญพร 

ศ22207 
  (นาฏศิลป์3) 
ครูอภิวัฒน์ 

 

วันพุธ ว22101 
วิทยาศาสตร์3 
ครูอคัรเดช 

พ22102 
กระบี่1 
ครูมนตรี 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ศ22203 
(ดนตรีสากล3) 
ครูณัฐวัฒน์ 

ชุมนุม  

วันพฤหัสบดี ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ส22233 
หน้าที่พลเมือง3 
ครูสิทธพงษ์ 

ศ22101 
ศิลปะ3 (นาฎศิลป์) 

ครูพรีะพงษ์ 

ง22101 
การงานอาชีพ3 
ครูเบญจมาศ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วันศุกร์ ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ศ22205 
ดนตรีพ้ืนเมือง3 
ครูณัฐวัฒน์ 

ส22102 
ประวัติศาสตร์3 
ครูสุพาภรณ์ 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

กจิกรรม 
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 

 

 
 



 
 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 2/4 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว22101 
วิทยาศาสตร์3 
ครูอคัรเดช 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

 ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

ศ22101 
ศิลปะ3 (นาฎศิลป์) 

ครูพรีะพงษ์ 

 

วนัองัคาร อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ส22233 
หน้าทีพ่ลเมือง3 
ครูสิทธพงษ์ 

พ22201 
ฟุตบอล 5 
ครูไวยวทิย์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ว22103 
วิทยาการ 
ค านวณ2 
ครูธัญพร 

พ22102 
กระบี่1 
ครูมนตรี 

 

วนัพุธ ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

กจิกรรม
ฟุตบอล 

ครูไวยวทิย์ 

พ22202 
ฟุตบอล 6 
ครูไวยวทิย์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 
ครูจกัรวาล 

ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ชุมนุม  

วนัพฤหัสบด ี ส22101 
สังคมศึกษา3 
ครูสุพาภรณ์ 

ค22101 
คณิตศาสตร์3 

ครูจกัรวาล 

ท22101 
ภาษาไทย3 
ครูชนัดดา 

อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

ว22203 
 (คอม3 sbmld) 
ครูจิตสุภาฏ์ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ อ22101 
Eng3 

ครูณัชชารีย์ 

พ22101 
สุขศึกษา3 
ครูณัฐพล 

ว22203 
 (คอม3 sbmld) 
ครูจิตสุภาฏ์ 

ส22102 
ประวัติศาสตร์3 
ครูสุพาภรณ์ 

ง22101 
การงานอาชีพ3 
ครูเบญจมาศ 

กจิกรรม 
สาธารณะ 
/สวดมนต์ 

 

 

 



 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 3/1 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

พ23101 
สุขศึกษา5 
ครูมนตรี 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

 ศ23101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 

ครูธนวฒัน์ ค าควร 

ค23202 
คณิตศาสตร์
เพิม่เตมิ10 
ครูจกัรวาล 

 

วนัองัคาร ว23101 
วทิยาศาสตร์5 

ครูลออ 

พ23102 
แบดมนิตนั 
ครูไวยวทิย์ 

ค23201 
คณิตศาสตร์
เพิม่เตมิ9 
ครูณัฐพล 

ส23235 
หน้าทีพ่ลเมือง5 
ครูสุพาภรณ์ 

ว23205 
วทิยาศาสตร์กบัภูมปัิญญาท้องถิน่ 

ครูอนงค์ 

ค23202 
คณิตศาสตร์
เพิม่เตมิ10 
ครูจกัรวาล 

 

วนัพุธ แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ง23101 
งานเกษตร 
ครูอดศัิกดิ์ 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ค23201 
คณิตศาสตร์
เพิม่เตมิ9 
ครูณัฐพล 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 

ครูลออ 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ว23202 
ของเล่นเชิงกลไฟฟ้า 

ครูอศิราภรณ์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ส23102 
ประวตัศิาสตร์ 
ครูเพญ็พชิชา 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่  3/2 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ พ23101 
สุขศึกษา5 
ครูมนตรี 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

จ23201 
ภาษาจนี 

Mr. Cheng 
Haoran 

 อ23201 
เพิม่เตมิภาษา 
องักฤษ5 SBM 
ครูณัชชารีย์ 

อ23203 
องักฤษฟังพูด3 

ครูลลิลี ่

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 
ครูอศิราภรณ์ 

 

วนัองัคาร ส23235 
หน้าทีพ่ลเมือง5 
ครูสุพาภรณ์ 

ท23201 
หลกัภาษา 
ครูไชยวฒัน์ 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 
ครูอศิราภรณ์ 

จ23201 
ภาษาจนี5 
Mr. Cheng 

Haoran 

 

วนัพุธ อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

อ23201 
เพิม่เตมิภาษา 
องักฤษ5 SBM 
ครูณัชชารีย์ 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

กจิกรรม
ภาษาองักฤษ 

Lilly 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ23203 
องักฤษฟังพูด3 

ครูลลิลี ่

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ศ23101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 

ครูธนวฒัน์ ค าควร 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

พ23102 
แบดมนิตนั 
ครูไวยวทิย์ 

ส23102 
ประวตัศิาสตร์5 
ครูเพญ็พชิชา 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ง23101 
งานเกษตร 
ครูอดศัิกดิ์ 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 3/3 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ศ23207 
นาฎศิลป์พื้นเมือง3 

ครูอภิวฒัน์ 

 อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ง23261 
งานประดษิฐ์3 (SBMLD) 

ครูเมธาว ี

 

วนัองัคาร อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ศ23101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 
ครูธนวฒัน์ 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ส23235 
หน้าทีพ่ลเมือง5 
ครูสุพาภรณ์ 

ง23261 
งานประดษิฐ์3 
(SBMLD) 

ครูเมธาว ี

 

วนัพุธ ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ศ23205 
ดนตรีพืน้เมือง3 
ครูณัฐวฒัน์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 
ครูอศิราภรณ์ 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ง23101 
งานเกษตร 
ครูอดศัิกดิ์ 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ส23102 
ประวตัศิาสตร์ 
ครูเพญ็พชิชา 

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 
ครูอศิราภรณ์ 

พ23102 
แบตมนิตนั 
ครูไวยวทิย์ 

พ23101 
สุขศึกษา5 
ครูมนตรี 

ศ23205 
ดนตรีพืน้เมือง3 
ครูณัฐวฒัน์ พลซา 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 

 



 

 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 3/4 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ว23101 
วทิยาศาสตร์5 
ครูอศิราภรณ์ 

 พ23202 
ฟุตบอล10 
ครูไวยวทิย์ 

ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

 

วนัองัคาร ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ส23235 
หน้าทีพ่ลเมือง5 
ครูสุพาภรณ์ 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

กจิกรรม
ฟุตบอล 
ธนวฒัน์ 

 

วนัพุธ พ23102 
แบตมนิตนั 
ครูไวยวทิย์ 

ว23203 
คอมพวิเตอร์5 

(SBMLD) 

ครูละอองดาว 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ท23101 
ภาษาไทย5 
ครูอมรรัตน์ 

ศ23101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 
ครูธนวฒัน์ 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ส23101 
สังคมศึกษา5 
ครูเพญ็พชิชา 

พ23101 
สุขศึกษา5 
ครูมนตรี 

พ23201 
ฟุตบอล9 
ครูไวยวทิย์ 

ว23203 
คอมพวิเตอร์5(SBMLD) 

ครูละอองดาว 

กจิกรรม 
ลูกเสือ/ยุวกาชาด 

 

วนัศุกร์ ว23101 
วทิยาศาสตร์5
ครูอศิราภรณ์ 

 

อ23101 
ภาษาองักฤษ5 
ครูอนุวชัร์ 

ง23101 
งานเกษตร 
ครูอดศัิกดิ์ 

ส23102 
ประวตัศิาสตร์ 
ครูเพญ็พชิชา 

ค23101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 

 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1 (แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณติศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว31201 
ฟิสิกส์1 
ครูอนงค์ 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

 อ31201 
ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร1 
ครูลลิลี ่

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

พ31101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

 

วนัองัคาร ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

ว31101 
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ครูลออ 

ว31221 
เคม1ี 

ครูจดัตพิร 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ง31101 
การงานอาชีพ1 

ครูณัฐวด ี

ศึกษา 
ค้นคว้า 

 

วนัพุธ อ31201 
ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร1 
ครูลลิลี ่

ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

ว31201 
ฟิสิกส์1 
ครูอนงค์ 

ว31241 
ชีววทิยา1 
ครูลออ 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

ศ31101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ว31261 
โลก ดาราศาสตร์ 

ครูอนงค์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

 

วนัศุกร์ ว31221 
เคม1ี 

ครูจดัตพิร 

ว31241 
ชีววทิยา1 
ครูลออ 

ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ส31102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูประณตี 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 

 



 

 
ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1 (แผนการเรียนภาษา) 

ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ จ31201 
ภาษาจนีส่ือสาร1 

ครูจนี 
Mr. Cheng Haoran 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนดัดา 

ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

 อ31201 
ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร1 
ครูลลิลี ่

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

พ31101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

 

วนัองัคาร ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูคณิตใหม่ 

ว31101 
วทิยาศาสตรชีวภาพ 

ครูลออ 

 ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ง31101 
การงานอาชีพ1 

ครูณัฐวด ี

ท31201 
วรรณกรรม 
ครูไชยวฒัน์ 

 

วนัพุธ อ31201 
ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสาร1 
ครูลลิลี ่

ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

จ31201 
ภาษาจนีส่ือสาร1 

ครูจนี 
Mr. Cheng Haoran 

ว31281 
คอม1 sbm 
ครูธัญพร 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

ศ31101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

กจิกรรมภาษาจนี 
Mr. Cheng Haoran 

ท31201 
วรรณกรรม 
ครูไชย์วฒัน์ 

 

วนัศุกร์ อ31202 
เพิม่เตมิภาษาองักฤษ7 sbmld 

ครูลลิลี ่

ว31281 
คอม1 sbm 
ครูธัญพร 

ค31201 
คณิตศาสตร์1 
ครูณัฐพล 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ส31102 
ประวตัศิาสตร์1 
ครูประณตี 

กจิกรรม 

สาธารณะ/สวดมนต์ 

 

 



 
 

 
 
 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2 (แผนการเรียนคอมพวิเตอร์ธุรกจิ) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

 ว31283 
คอมพวิเตอร์สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ครูจติสุภาฏ์ 

วนัองัคาร ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

วนัพุธ ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ว31101 
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ครูลออ 

ว31281 
คอม1 sbm 
ครูธัญพร 

ชุมนุม แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

วนัพฤหัสบด ี ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

วนัศุกร์ ส31102 
ประวตัศิาสตร์1
ครูประณตี 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ว31281 
คอม1 sbm 
ครูธัญพร 

ง31101 
การงานอาชีพ1 

ครูณัฐวด ี

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

พ31101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ศ31101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

 

 



 

 

 

 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 4/2 (แผนการเรียนคหกรรมการโรงแรม) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

 ง30214 
พื้นฐานงานประดษิฐ์1 

ครูณัฐวด ี

วนัองัคาร ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

วนัพุธ ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ว31101 
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ครูลออ 

ง30261 
ภาษางานประดษิฐ์ (SBMLD) 

ครูศิรินารถ 

 
ชุมนุม 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

วนัพฤหัสบด ี ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

ไปเรียนวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 
 

วนัศุกร์ ส31102 
ประวตัศิาสตร์1
ครูประณตี 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ง30261 
ภาษางานประดษิฐ์

(SBMLD) 

ครูศิรินารถ 

ง31101 
การงานอาชีพ1 

ครูณัฐวด ี

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

พ31101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

ศ31101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

 

 



 

 

 

ตารางเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 4/3 (แผนการเรียนช่างกลโรงงาน-ช่างยนต์) 
ภาคเรียนที ่ 1     ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว31101 
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ 

ครูลออ 

ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ส31102 
ประวตัศิาสตร์
ครูประณตี 

 ท31201 
การอ่าน 

ครูไชยวฒัน์ 

ศ31101 
ศิลปะ1 

(ทศันศิลป์) 
ครูณัฐพล 

ศ31201 
กต้ีาร์1 SBMLD 

ครูอนุพงษ์  ฝอยกลาง 

วนัองัคาร ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

ค31101 
คณิตศาสตร์1 
ครูจกัรวาล 

ว31283 
คอมเพ่ืออาชีพ9 
ครูจติสุภาฎ์ 

อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ง31101 
การงานอาชีพ1 

ครูณัฐวด ี

ศ31201 
กต้ีาร์1 

ครูธนวฒัน์   

วนัพุธ อ31101 
ภาษาองักฤษ1 
ครูศิรินารถ 

ว31283 
คอมเพ่ืออาชีพ9 
ครูจติสุภาฎ์ 

ส31101 
สังคมศึกษา1 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ท31101 
ภาษาไทย1 
ครูชนัดดา 

พ31101 
สุขศึกษา1 
ครูไวยวทิย์ 

กจิกรรมชุมนุม 
ม.ต้น+ม.ปลาย/ 
รักษาดนิแดน 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

วนัพฤหัสบด ี ไปเรียนวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 
 

ไปเรียนวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 
 

วนัศุกร์ 
 

ไปเรียนวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 
 

ไปเรียนวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 
 

 
 



 
 
 
 

 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/1  

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูณัฐพล 

ง32101 
การงานอาชีพ3 
ครูอนุรักษ์ 

ว 32223 
เคม3ี 

ครูจดัตพิร 

 ว 32243 
ชีววทิยา 3 
ครูลออ 

อ 32201 
องักฤษส่ือสาร3 

ครูลลิลี ่

 

วนัองัคาร ว 32223 
เคม3ี 

ครูจดัตพิร 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูณัฐพล 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

พ 32101 
กจิกรรมเข้าจังหวะ 

ครูไวยวทิย์ 

ส 30232 
หน้าทีพ่ลเมือง2 
ครูประณตี 

 

วนัพุธ ว 32243 
ชีววทิยา 3 
ครูลออ 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ว 32203 
ฟิสิกส์3 

ครูอคัรเดช 

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

ศ 32101 
ศิลปะ3(นาฏศิลป์) 
ครูอภิวฒัน์ 

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ว 32101 
วทิยาศาสตร์เคม ี

ครูจดัตพิร 

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

ว 32261 
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ1 

ครูอคัรเดช 

  

วนัศุกร์ ว 32203 
ฟิสิกส์3 

ครูอคัรเดช 

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

อ 32201 
องักฤษส่ือสาร3 

ครูลลิลี ่

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

      กจิกรรม 
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

กจิกรรม
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 



 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/1 
 (แผนการเรียนภาษา-ประดิษฐ์) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูณัฐพล 

ง32101 
การงานอาชีพ3 
ครูอนุรักษ์ 

ว 32281 
คอมฯSBMLD 
ครูธัญพร 

 จ 32201 
ภาษาจนี3 
ครูจนี 

Mr. Cheng Haoran 

อ 32201 
องักฤษส่ือสาร3 

ครูลลิลี ่

 

วนัองัคาร ว 32281 
คอมฯSBMLD 
ครูธัญพร 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูณัฐพล 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

พ 32101 
กจิกรรมเข้าจังหวะ 

ครูไวยวทิย์ 

ส 30232 
หน้าทีพ่ลเมือง2 
ครูประณตี 

 

วนัพุธ กจิกรรม 
จนี 

Mr. Cheng 
Haoran 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ท 32201 
ภาษากบัวฒันธรรม 
ครูชัยวฒัน์  

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

ศ 32101 
ศิลปะ3(นาฏศิลป์) 
ครูอภิวฒัน์ 

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ว 32101 
วทิยาศาสตร์เคม ี

ครูจดัตพิร 

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

อ 32202 
ภาษาองักฤษ9SBMLD 

ครูศิรินารถ 

  

วนัศุกร์ จ 32201 
ภาษาจนี3 
ครูจนี 

Mr. Cheng Haoran 

ค 32201 
คณิตฯเพิม่เตมิ3 

ครูณัฐพล 

อ 32201 
องักฤษส่ือสาร3 

ครูลลิลี ่

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

      กจิกรรม 
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

กจิกรรม
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 

 



 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/2 

 (แผนการเรียนคอมพวิเตอร์ธุรกจิ/โครงการเรียนร่วมกบัวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ว 32286 
ประมวลค า 
ครูจติสุภาฏ์ 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

 ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ศ 32101 
ศิลปะ3(นาฏศิลป์) 
ครูอภิวฒัน์ 

พ 32101 
กจิกรรมเข้าจังหวะ 

ครูไวยวทิย์ 

วนัองัคาร  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

วนัพุธ ว 32101 
วทิยาศาสตร์เคม ี

ครูจดัตพิร 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ง32101 
การงานอาชีพ3 
ครูอนุรักษ์ 

ว 32286 
ประมวลค า 
ครูจติสุภาฏ์ 

ว 32281 
คอมฯSBMLD 
ครูธัญพร 

วนัพฤหัสบด ี  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

วนัศุกร์ ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ส 30232 
หน้าทีพ่ลเมือง2 
ครูประณตี 

ว 32285 
ธรรมาภบิาลสารสนเทศในองค์กร 

ครูละอองดาว 

 

 



 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/2  

(แผนการเรียนแฟช่ันและส่ิงทอ/โครงการเรียนร่วมกบัวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 

 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ง 30284 
เยบ็ปักถัก 
ครูณัฐวด ี

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

 ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ศ 32101 
ศิลปะ3(นาฏศิลป์) 
ครูอภิวฒัน์ 

พ 32101 
กจิกรรมเข้าจังหวะ 

ครูไวยวทิย์ 

วนัองัคาร  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

วนัพุธ ว 32101 
วทิยาศาสตร์เคม ี

ครูจดัตพิร 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ง32101 
การงานอาชีพ3 
ครูอนุรักษ์ 

ง 30284 
เยบ็ปักถัก 
ครูณัฐวด ี

วนัพฤหัสบด ี  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

วนัศุกร์ ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ส 30232 
หน้าทีพ่ลเมือง2 
ครูประณตี 

ง 30286 
เส้ือผ้าสตรีเบ้ืองต้น 

ครูณัฐวด ี

 

 



 
ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5/3  

(แผนการเรียนช่างกลโรงงาน-ช่างยนต์/โครงการเรียนร่วมกบัวทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง) 
ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ว 32101 
วทิยาศาสตร์เคม ี

ครูจดัตพิร 

ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

 ส 30232 
หน้าทีพ่ลเมือง2 
ครูประณตี 

ศ 32203 
กต้ีาร์3 SBMLD 

ครูอนุพงษ์ 

ง 30291 
งานเหลก็ดดั 
ครูอดศัิกดิ์ 

วนัองัคาร อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ค 32101 
คณิตศาสตร์3 
ครูมาลยั 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ง32101 
การงานอาชีพ3 
ครูอนุรักษ์ 

ศ 32203 
กต้ีาร์ 3 SBMLD 

ครูอนุพงษ์ 

พ 32101 
กจิกรรมเข้าจังหวะ 

ครูไวยวทิย์ 

แนะแนว 
ครูสุภารัตน์ 

วนัพุธ ท 32101 
ภาษาไทย3 
ครูอมรรัตน์ 

ศ 32101 
ศิลปะ3(นาฏศิลป์) 
ครูอภิวฒัน์ 

อ 32101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ส 32101 
สังคมศึกษา3 
ครูประณตี 

ง 30291 
งานเหลก็ดดั 
ครูอดศัิกดิ์ 

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

วนัศุกร์  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย 

 

 

 



 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/1 
 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณติศาสตร์) 

ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

ว 33205 
ฟิสิกส์ 5 
ครูอคัรเดช 

 อ 33101 
องักฤษ5 
ครูศิรวชิญ์ 

ค 33201 
คณิตฯเพิม่เตมิ5 

ครูณัฐพล 

อ 33201 
องักฤษส่ือสาร5 
ครูศิรินารถ 

 

วนัองัคาร ว 33205 
ฟิสิกส์ 5 
ครูอคัรเดช 

ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ว 33245 
ชีววทิยา5 
ครูลออ 

ศ 33101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 
ครูณัฐวฒัน์ 

 
ศึกษาค้นคว้า 

 

วนัพุธ ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

ว 33225 
เคม ี5 

ครูจดัตพิร 

ส 30234 
หน้าทีพ่ลเมือง4 
ครูกติตศัิกดิ์ 

 
ศึกษาค้นคว้า 

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ว 33225 
เคม ี5 

ครูจดัตพิร 

ว 33245 
ชีววทิยา 5 
ครูลออ 

อ 33101 
องักฤษ3 
ครูศิรวชิญ์ 

ค 33201 
คณิตฯเพิม่เตมิ5 

ครูณัฐพล 

ส 33103 
ประวตัศิาสตร์3 
ครูประณตี 

พ 33101 
สุขศึกษา3 
ครูมนต์ตรี 

 

วนัศุกร์ อ 33201 
องักฤษส่ือการ5 
ครูศิรินารถ 

ค 33201 
คณิตฯเพิม่เตมิ5 

ครูณัฐพล 

กจิกรรม 
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

 ง 33101 
งานเกษตร 
ครูเมธาว ี

 
ศึกษาค้นคว้า 

กจิกรรม
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 

 

 



 
 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/2 
 (แผนการเรียนคอมพวิเตอร์ธุรกจิ/โครงการเรียนร่วมกบัวทิยาลยัอาชีวศึกษาเลย) 

ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 
 

วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

อ 33101 
องักฤษ5 
ครูศิรวชิญ์ 

ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

พ 33101 
สุขศึกษา3 
ครูมนตรี 

 
 

ง 30239 
โครงการ 
ครูธัญพร 

วนัองัคาร ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ศ 33101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 
ครูณัฐวฒัน์ 

ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ง 33101 
งานเกษตร 
ครูเมธาว ี

ง30221 
ประมวลค า 
ครูจติสุภาฏ์ 

กจิกรรม 
แนะแนว 

ครูสุภารัตน์ 

 

วนัพุธ อ 33101 
องักฤษ5 
ครูศิรวชิญ์ 

ส 30234 
หน้าทีพ่ลเมือง4 
ครูกติศักดิ์ 

ง 30204 
กฎหมายพานิชย์ 
ครูเบญจมาศ 

ง 30280 
การจดัดอกไม้ 
ครูเมธาว ี

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

 

วนัพฤหัสบด ี ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ง30221 
ประมวลค า 
ครูจติสุภาฏ์ 

ง 30239 
โครงการ 
ครูธัญพร 

ง 30204 
กฎหมายพานิชย์ 

ครูเบญจมาศ 

 

วนัศุกร์ ง 30204 
กฎหมายพานิชย์ 

ครูเบญจมาศ 

ส 33103 
ประวตัศิาสตร์3 
ครูประณตี 

ง 30280 
การจดัดอกไม้ 
ครูเมธาว ี

ง 30239 
โครงการ 
ครูธัญพร 

กจิกรรม
สาธารณะ/ 
สวดมนต์ 

 

 



 
 

ตารางเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6/3 
 (แผนการเรียนช่างกลโรงงาน/โครงการเรียนร่วมกบัวิทยาลยัการอาชีพวงัสะพุง) 

ภาคเรียนที ่ 1    ปีการศึกษา  2562 
วนั คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4  คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 

08.40-09.30 09.30-10.20 10.20-11.10 11.10-12.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 

วนัจนัทร์ อ 33101 
องักฤษ5 
ครูศิรวชิญ์ 

ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ศ 33205 
กต้ีาร์5 SBMLD 

ครูอนุพงษ์ 

 ง 30293 
ช่างเดนิสายไฟฟ้าในอาคาร 

ครูอนุรักษ์ 

วนัองัคาร ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

อ 33101 
องักฤษ5 
ครูศิรวชิญ์ 

ง 30269 
โครงงานอาชีพ 
ครูอดศัิกดิ์ 

ส 33101 
สังคมศึกษา5 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ส 33103 
ประวตัศิาสตร์3 
ครูประณตี 

ศ 33101 
ศิลปะ5(ดนตรี) 
ครูณัฐวฒัน์ 

พ 33101 
สุขศึกษา 
ครูมนตรี 

วนัพุธ ส 30234 
หน้าทีพ่ลเมือง4 
ครูกติตศัิกดิ์ 

ค 33101 
คณิตศาสตร์5 

ครูอุดม 

ท 33101 
ภาษาไทย5 
ครูรุ่งฤด ี

ง 33101 
งานเกษตร 
ครูเมธาว ี

ศ 33205 
กต้ีาร์5 SBMLD 

ครูอนุพงษ์ 

กจิกรรมชุมนุม 
/รักษาดนิแดน 

แนะแนว 
สุภารัตน์ 

วนัพฤหัสบด ี  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 

 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 

วนัศุกร์  
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัการอาชีพวังสะพุง 

 
ไปเรียนทีว่ทิยาลยัการอาชีพวงัสะพุง 

 
 


