
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/1   

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/2  

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ วิทย ์พ้ืนฐาน องักฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตพ้ืนฐาน ดนตรี สังคมเสริม  

กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 

วนัองัคาร สังคม องักฤษ ประวตัิศาสตร์ คณิตพ้ืนฐาน ไทย การงาน วิทยเ์สริม 
วนัพุธ ไทย Conversation วิทย ์พ้ืนฐาน แนะแนว คณิตเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี วิทยเ์พ่ิมเติม สังคม   นาฏศิลป์ พละ องักฤษเสริม 
วนัศุกร์ องักฤษ  สุขศึกษา คณิตเพ่ิมเติม ศิลปะ ไทยเสริม ชุมนุม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ องักฤษ คณิต สังคม วิทยเ์พ่ิมเติม คอมพิวเตอร์ ไทยเสริม  

กิจกรรม 
ลดเวลาเรียน 

วนัองัคาร ไทย คณิต วิทย ์พ้ืนฐาน การงาน ดนตรี สังคมเสริม 
วนัพุธ สังคม องักฤษ conversation แนะแนว ไทย วิทยเ์สริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี สังคม วิทย ์ พละ คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ นาฏศิลป์ คณิตเสริม 
วนัศุกร์ ไทย  คณิตเพ่ิมเติม ศิลปะ สุขศึกษา องักฤษเสริม ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/3 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/4 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ คณิตพ้ืนฐาน สังคม วิทย ์พ้ืนฐาน ดนตรี ไทย องักฤษเสริม กิจกรรม 

ลดเวลาเรียน วนัองัคาร องักฤษ conversation วิทย ์เพ่ิมเติม การงาน แนะแนว แนะแนว ไทยเสริม 
วนัพุธ องักฤษ วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ คณิตพ้ืนฐาน สังคมเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี องักฤษ ไทย คณิตพ้ืนฐาน พละ สังคม ประวตัิศาสตร์ วิทยเ์สริม 
วนัศุกร์ คณิตเพ่ิมเติม ไทย ศิลปะ สุขศึกษา ชุมนุม คณิตเสริม ชุมนุม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ สังคม ไทย คณิตพ้ืนฐาน ดนตรี องักฤษ สุขศึกษา คณิตเสริม  
วนัองัคาร คณิตพ้ืนฐาน ประวตัิศาสตร์ conversation สังคม แนะแนว ไทย องักฤษเสริม  
วนัพุธ วิทย ์พ้ืนฐาน คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ การงาน นาฏศิลป์ ไทยเสริม ลูกเสือ  
วนัพฤหัสบดี ไทย องักฤษ คอมพิวเตอร์ พละ พละ สังคมเสริม  
วนัศุกร์ วิทย ์เพ่ิมเติม คณิตเพ่ิมเติม วิทย ์พ้ืนฐาน สังคม วิทยเ์สริม ชุมนุม  



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ ไทย ประวตัิศาสตร์ องักฤษ สังคม สุขศึกษา คณิตพ้ืนฐาน วิทยเ์สริม  
วนัองัคาร วิทย ์เพ่ิมเติม ไทย องักฤษ conversation ดนตรี สังคม คณิตเสริม  
วนัพุธ แนะแนว ไทย คณิตพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ การงาน องักฤษเสริม ลูกเสือ  
วนัพฤหัสบดี คณิตพ้ืนฐาน พละ วิทย ์พ้ืนฐาน ศิลปะ องักฤษ ไทยเสริม  
วนัศุกร์ สังคม วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ คณิตเพ่ิมเติม สังคมเสริม ชุมนุม  



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/1 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/2 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ ไทย คณิตพ้ืนฐาน สังคม วิทย ์พ้ืนฐาน วิทย ์เพ่ิมเติม พละ องักฤษเสริม  
วนัองัคาร องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ คณิตเพ่ิมเติม นาฏศิลป์ ไทยเสริม 
วนัพุธ LEARN องักฤษ ดนตรี ประวตัิศาสตร์ สังคมเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี สุขศึกษา ไทย คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ สังคม ศิลปะ วิทยเ์สริม 
วนัศุกร์ สังคม ไทย conversation แนะแนว การงาน คณิตเสริม ชุมนุม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ องักฤษ สุขศึกษา คณิตพ้ืนฐาน สังคม พละ ศิลปะ คณิตเสริม  
วนัองัคาร ไทย ดนตรี นาฏศิลป์ วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ องักฤษเสริม 
วนัพุธ ประวตัิศาสตร์ องักฤษ ไทย คณิตพ้ืนฐาน สังคม ไทยเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี LEARN ไทย คณิตพ้ืนฐาน วิทย ์เพ่ิมเติม แนะแนว สังคมเสริม 
วนัศุกร์ conversation สังคม องักฤษ การงาน คณิตเพ่ิมเติม วิทยเ์สริม ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/3 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/4 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ สังคม คณิตพ้ืนฐาน สุขศึกษา พละ องักฤษ ไทย วิทยเ์สริม  
วนัองัคาร LEARN คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ สังคม วิทย ์เพ่ิมเติม คณิตเสริม  
วนัพุธ ศิลปะ ไทย คณิตพ้ืนฐาน วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ ลูกเสือ  
วนัพฤหัสบดี ประวตัิศาสตร์ องักฤษ สังคม conversation คณิตเพ่ิมเติม ดนตรี ไทยเสริม  
วนัศุกร์ ไทย แนะแนว การงาน นาฏศิลป์ องักฤษเสริม สังคมเสริม ชุมนุม  

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ สุขศึกษา พละ องักฤษ คณิตเพ่ิมเติม ไทย วิทย ์เพ่ิมเติม สังคมเสริม  
วนัองัคาร ดนตรี ไทย ประวตัิศาสตร์ นาฏศิลป์ องักฤษ สังคม วิทยเ์สริม  
วนัพุธ การงาน คณิตพ้ืนฐาน ศิลปะ สังคม ไทย คณิตเสริม ลูกเสือ  
วนัพฤหัสบดี แนะแนว คณิตพ้ืนฐาน conversation วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ องักฤษเสริม  
วนัศุกร์ LEARN คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ สังคม ไทยเสริม ชุมนุม  



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ LEARN พละ สุขศึกษา สังคม องักฤษ ไทยเสริม  
วนัองัคาร แนะแนว องักฤษ ไทย คณิตเพ่ิมเติม นาฏศิลป์ ประวตัิศาสตร์ สังคมเสริม 
วนัพุธ คณิตพ้ืนฐาน ศิลปะ สังคม องักฤษ วิทย ์เพ่ิมเติม องักฤษเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี การงาน สังคม คณิตพ้ืนฐาน ไทย ดนตรี วิทยเ์สริม คณิตเสริม 
วนัศุกร์ คณิตพ้ืนฐาน conversation ไทย วิทย ์พ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/1 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/2 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ คอมพิวเตอร์ คณิตพ้ืนฐาน ประวตัิศาสตร์ conversation การงาน วิทยเ์สริม  
วนัองัคาร องักฤษ ไทย แนะแนว วิทย ์เพ่ิมเติม ศิลปะ สุขศึกษา คณิตเสริม 
วนัพุธ สังคม วิทย ์พ้ืนฐาน คณิตพ้ืนฐาน ไทย ดนตรี องักฤษเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี สังคม คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ นาฏศิลป์ LEARN ไทยเสริม 
วนัศุกร์ ไทย องักฤษ สังคม คณิตเพ่ิมเติม พละ สังคมเสริม ชุมนุม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ องักฤษ ไทย ประวตัิศาสตร์ นาฏศิลป์ คณิตพ้ืนฐาน conversation สังคมเสริม  
วนัองัคาร คอมพิวเตอร์ สังคม ศิลปะ คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ วิทยเ์สริม 
วนัพุธ สุขศึกษา องักฤษ ไทย สังคม วิทย ์เพ่ิมเติม คณิตเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี วิทย ์พ้ืนฐาน สังคม คณิตพ้ืนฐาน แนะแนว ไทย การงาน องักฤษเสริม 
วนัศุกร์ พละ คณิตเพ่ิมเติม LEARN ดนตรี ไทยเสริม ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/3 

  

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/4 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ ไทย ประวติัศาสตร์ conversation คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ นาฏศิลป์ ไทยเสริม  
วนัองัคาร สังคม สุขศึกษา ศิลปะ คณิตพ้ืนฐาน LEARN สังคมเสริม 
วนัพุธ คอมพิวเตอร์ วิทย ์เพ่ิมเติม คณิตพ้ืนฐาน ไทย วิทยเ์สริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี ไทย องักฤษ วิทย ์พ้ืนฐาน สังคม การงาน องักฤษ คณิตเสริม 
วนัศุกร์ สังคม พละ คณิตเพ่ิมเติม ดนตรี แนะแนว องักฤษเสริม ชุมนุม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ คณิตพ้ืนฐาน สังคม ศิลปะ ไทย LEARN องักฤษเสริม  
วนัองัคาร ไทย องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน สุขศึกษา สังคม conversation ไทยเสริม 
วนัพุธ คณิตพ้ืนฐาน ไทย การงาน วิทย ์เพ่ิมเติม องักฤษ สังคมเสริม ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี คอมพิวเตอร์ นาฏศิลป์ ดนตรี แนะแนว สังคม วิทยเ์สริม 
วนัศุกร์ คณิตเพ่ิมเติม วิทย ์พ้ืนฐาน พละ ประวติัศาสตร์ องักฤษ คณิตเสริม ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ สังคม ศิลปะ องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน นาฏศิลป์ วิทย ์พ้ืนฐาน คณิตเสริม  
วนัองัคาร สุขศึกษา สังคม วิทย ์เพ่ิมเติม คณิตพ้ืนฐาน conversation ไทย องักฤษเสริม 
วนัพุธ องักฤษ สังคม แนะแนว คณิตพ้ืนฐาน LEARN ลูกเสือ 
วนัพฤหัสบดี องักฤษ ไทย ดนตรี การงาน คณิตเพ่ิมเติม ไทยเสริม สังคมเสริม 
วนัศุกร์ คอมพิวเตอร์ ประวติั พละ ไทย วิทยเ์สริม ชุมนุม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4/1 

 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4/2 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ การงาน ไทย ศิลปะ ชุมนุม 
วนัองัคาร  เคมี ชีวภาพ คณิตเพ่ิมเติม องักฤษ ฟิสิกส์ พละ คณิตพ้ืนฐาน 
วนัพุธ  คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา องักฤษ แนะแนว โลก ดาราศาสตร์ คณิตพ้ืนฐาน คณิตพ้ืนฐาน 
วนัพฤหัสบดี  ไทย เคมี คณิตเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ สุขศึกษา สังคม 
วนัศุกร์  คุณธรรม ฟิสิกส์ conversation ชีววิทยา สังคม คณิตเพ่ิมเติม 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  เคมี คณิตเพ่ิมเติม ชีวภาพ ไทย คณิตพ้ืนฐาน การงาน ชุมนุม 
วนัองัคาร  ชีวภาพ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ พละ คณิตพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ 

วนัพุธ  องักฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตเพ่ิมเติม สังคม 
วนัพฤหัสบดี  คณิตเพ่ิมเติม ไทย สังคม ฟิสิกส์ สุขศึกษา ศิลปะ องักฤษ 
วนัศุกร์  แนะแนว เคมี คุณธรรม คณิตเพ่ิมเติม conversation ชีววิทยา 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  วรรณคดี ชีวภาพ การงาน LS ศาสนา ไทย ชุมนุม 
วนัองัคาร  จีน องักฤษ ชีวภาพ พละ คณิตพ้ืนฐาน คอมพิวเตอร์ 
วนัพุธ  ดนตรี องักฤษ วรรณคดี แนะแนว คณิตพ้ืนฐาน จีน 
วนัพฤหัสบดี  จีน RW ไทย สุขศึกษา LS สังคม ศาสนา 
วนัศุกร์  จีน conversation RW ศิลปะ จีน สังคม 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/1 

 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/2 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์ conversation คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา ไทย ดนตรี คณิตพ้ืนฐาน สุขศึกษา ชุมนุม 
วนัองัคาร conversation คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา ประวตัศาสตร์ ฟิสิกส์ การงาน องักฤษ 
วนัพุธ  สังคม คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา พละ คณิตพ้ืนฐาน เคมี 
วนัพฤหัสบดี  ฟิสิกส์ สังคม ไทย วิทยก์ายภาพ คณิตเพ่ิมเติม แนะแนว องักฤษ 
วนัศุกร์  ฟิสิกส์ เคมี วิทยก์ายภาพ คณิตเพ่ิมเติม โลก ดาราศาสตร์ จีน 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  องักฤษ คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา วิทยก์ายภาพ เคมี ดนตรี ชุมนุม 
วนัองัคาร  ฟิสิกส์ ประวตัศาสตร์ ชีววิทยา เคมี สุขศึกษา คณิตเพ่ิมเติม 
วนัพุธ conversation ฟิสิกส์ สังคม ชีววิทยา พละ วิทยก์ายภาพ แนะแนว คณิตพ้ืนฐาน 
วนัพฤหัสบดี conversation สังคม คอมพิวเตอร์ ไทย จีน การงาน คณิตเพ่ิมเติม 
วนัศุกร์  คณิตเพ่ิมเติม ฟิสิกส์ คณิตพ้ืนฐาน องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน โลก ดาราศาสตร์ 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  จีน องักฤษ LS มนุษยก์บัสงัคม ไทย คณิตพ้ืนฐาน ชุมนุม 
วนัองัคาร  RW องักฤษ ไทย มนุษยก์บัสงัคม LS จีน 
วนัพุธ  จีน พละ สังคม คอมพิวเตอร์ conversation วิทยก์ายภาพ 
วนัพฤหัสบดี  conversation การเขียน สังคม คณิตพ้ืนฐาน ประวตัศาสตร์ ดนตรี วิทยก์ายภาพ 
วนัศุกร์  RW จีน สุขศึกษา การงาน แนะแนว การเขียน 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/1 

 

 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/2 

 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  คณิตเพ่ิมเติม เคมี ฟิสิกส์ IR คณิตพ้ืนฐาน ชุมนุม 
วนัองัคาร  เคมี ไทย องักฤษ RW คณิตเพ่ิมเติม นาฏศิลป์ ฟิสิกส์ 
วนัพุธ  คณิตเพ่ิมเติม ประวตัศาสตร์ เคมี สังคม ไทย ฟิสิกส์ องักฤษ 
วนัพฤหัสบดี  คณิตเพ่ิมเติม ชีววิทยา สังคม พละ คอมพิวเตอร์ 
วนัศุกร์  คณิตพ้ืนฐาน ชีววิทยา แนะแนว ฟิสิกส์ สุขศึกษา ส่ือวาร conversation 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  ฟิสิกส์ IS RW คณิตเพ่ิมเติม เคมี ชุมนุม 
วนัองัคาร  ฟิสิกส์ คณิตเพ่ิมเติม ไทย สุขศึกษา สังคม คณิตพ้ืนฐาน conversation 
วนัพุธ  เคมี คณิตเพ่ิมเติม ประวติั ไทย สัมคม นาฏศิลป์ ฟิสิกส์ 
วนัพฤหัสบดี  องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน แนะแนว ชีววิทยา พละ เคมี 
วนัศุกร์  องักฤษ คณิตพ้ืนฐาน ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ส่ือสาร 



ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6/3 

 

วนั / เวลา คาบท่ี 1 คาบท่ี2 09.50-10.00 คาบท่ี 3 คาบท่ี 4 11.40-12.20 คาบท่ี 5 คาบท่ี 6 14.10-14.20 คาบท่ี 7 คาบท่ี 8 
08.10-09.00 09.00-09.50  

 
พกั 

10 นาที 

10.00-10.50 10.50-11.40  
 

พกักลางวนั 

12.30-13.20 13.20-14.10  
 

พกั 
10 นาที 

14.20-15.10 15.10-16.00 
วนัจนัทร์  conversation สังคม องักฤษ เหตุการณ์ โลกวิทย ์ RW ชุมนุม 
วนัองัคาร  ไทย จีน LS conversation หลกัภาษา 
วนัพุธ  LS จีน ประวติั สุขศึกษา ไทย RW 
วนัพฤหัสบดี  สังคม LS องักฤษ พละ คณิตพ้ืนฐาน โลกวิทย ์ หลกัภาษา 
วนัศุกร์ conversation โลกวิทย ์ นาฏศิลป์ คณิตพ้ืนฐาน เหตการณ์ แนะแนว คอมพิวเตอร์ 


