
ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จนัทร์
    ส31101     ครูปวีณา หอ้ง

ม.4/1
พ30202 ครูกฤษณะ

    ค31101        ครูวรรษา

         ห้องม.4/1
     ท31101          ครูเกวลิน

        หอ้งม.4/1

     ค30201         ครูปิยพงษ์

        หอ้งม.4/1

      ศ31101       ครู

ประภาพร หอ้งม.4/1

      อ31101        ครูสมพิศ

 หอ้งE-classroom

    จ30201       ครูศศิมา

  ห้องม.4/1

อังคาร
     ท31101        ครูเกวลิน      

 หอ้งม.4/1

    ว30211   ครูรจรินทร์ 

   หอ้งม.4/1
ว30211   ครูรจรินทร์

     ส31103         ครูปวีณา 

         หอ้งม.4/1
คน้ควา้

      อ31101        ครูสมพิศ

 หอ้งE-classroom

     ว31181        ครูศุภชยั 

หอ้งม.4/1

   ว30251         ครูญาณี

    ห้องวิทย์

พุธ ว30251 ครูญาณี หอ้งวิทย์
ว30251 ครูญาณี 

ห้องวิทย์

      ว30231        ครูสุริยา

 ห้องม.4/1

    ว30211   ครูรจรินทร์ 

   ห้องม.4/1
ค31101       ครูวรรษา

    ง31101      ครูศุภชยั

 ห้องม.4/1

พ31101 ครูกฤษณะ 

ห้องม.4/1
บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี ว30291 ครูศุภชยั หอ้งคอม
ว30291 ครูศุภชยั 

ห้องคอม

     ว30142          

ครูญาณี           ห้องวิทย์

      ว30231       ครูสุริยา

 ห้องม.4/1
   ส31101          ครูปวีณา 

หอ้งม.4/1

   ส30231        ครูกฤษติธี  

   หอ้งม.4/1
คน้ควา้ ชุมนุม

ศุกร์
     ค30201           ครูปิยพงษ ์ 

     หอ้งม.4/1

ว30231      ครูสุริยา 

ห้องม.4/1
ซ่อมเสริม ครูสุดารัตน์ แนะแนว    ครูทวีศกัด์ิ

     ว30142          

ครูญาณี         ห้องวิทย์
ค30201     ครูปิยพงษ์ ส่งเสริมความเป็นเลิศ จริยะ
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ตารางเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

8.20 08.30 - 09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

8.30 1 2 3 4 5 6 7 8

จนัทร์
 จ30201    ครูรจรินทร์ 

หอ้งม.1/1

     ส31101          ครูปวีณา   

      หอ้งม.1/1

     ส31101          ครูปวีณา    

      หอ้งม.1/2

    ค31101          ครูวรรษา

         หอ้งม.2/1
ซ่อมเสริม ครูกฤษณะ

    ท30201       ครูเกวลิน

 ห้องม.1/2
      อ31101        ครูสมพิศ

 หอ้งE-classroom

     ค30207       ครูทวีศกัด์ิ 

หอ้งม.3/2

อังคาร
ง30271 ครูสุดารัตน์ 

   ห้องคหกรรม

ง30271 ครูสุดารัตน์    

ห้องคหกรรม

    ท30201       ครูเกวลิน 

ห้องม.1/1
     ว31181       ครูศุภชยั 

หอ้งม.3/1
คน้ควา้

      อ31101        ครูสมพิศ 

หอ้งE-classroom

ส30231 ครูกฤษติธี 

ห้องสมุด
     ส31201      ครูสุดารัตน ์

หอ้งม.4/1

พุธ
ว30291 ครูศุภชยั 

(ห้องคอม)
ว30291 ครูศุภชยั (หอ้งคอม)

     ศ31101      ครูประภาพร 

หอ้งม.3/1

    ง31101           ครูศุภชยั

        หอ้งม.3/1

พ31101 ครูกฤษณะ 

ห้องม.3/1
     ส31201      ครูสุดารัตน ์ 

     หอ้งม.3/2
ส่งเสริมความเป็นเลิศ บ าเพญ็ประโยชน์

พฤหัสบดี
     ท31101        ครู

เกวลิน ห้องม.4/1
ง30261 ครูวาทิต หอ้งม.4/1 ง30261 ครูวาทิต ห้องม.4/1 ว30142 ครูญาณี หอ้งวิทย์ ว30142 ครูญาณี หอ้งวิทย์ พ30202 ครูกฤษณะ คน้ควา้ ชุมนุม

ศุกร์
     ท31101        ครู

เกวลิน ห้องม.1/1
แนะแนว ครูกฤษณะ ซ่อมเสริม ครูกฤษติธี

   ส31103          ครูปวีณา

 หอ้งม.1/1

  ค30207      ครูทวีศกัด์ิ

 ห้องม.1/1
ซ่อมเสริม   ครูวาทิต

     ค31101       ครูวรรษา 

หอ้งม.4/1
จริยะ
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