
Update : 6/18/2014   V2 

 
   ตารางการจัดการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ครูประจำชั้น  ว่าที่ร.ต. เสกสรร ช่างเหล็ก , นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง , นางสาวสุดาทิพย์  ชีนะพันธ์ 

 
คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย2 
ครูโสรญา 

วิทยาศาสตร์2 
ครสูุดาทิพย์ 

สวน
พฤกษศาสตร ์
ครูวรารตัน ์

สุขศึกษา 2 
ครโูสรญา 

พัก
เท

ี่ยง
 

ศิลปศึกษา 2 
ครูอรอุษา 

พลศึกษา 2 
ครูเสกสรร 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์2 
ครูสุดาทิพย์ 

ภาษาอังกฤษ2 
ครูละออง 

สังคมศึกษา2 
ครูสุวิทย์ 

วิทยาศาสตร์2 
ครสูุดาทิพย์ 

แนะแนว 
ครูประจำชั้น 

ภาษาไทย2 
ครูโสรญา 

รักการอ่าน 
ครปูระจำชั้น 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
สังคมศึกษา2 

ครูสุวิทย์ 
ห้องสมุด 
ครจูิรพร 

Engสื่อสาร 2 
ครูฮาลีซา 

เสรมิทักษะ
ภาษาไทย 2 
ครูโสรญา 

ภาษาอังกฤษ2 
ครูละออง 

ซ่อมเสริม 
ครูเสกสรร 

วิทยาศาสตร์2 
ครสูุดาทิพย์ 

 

ลูกเสือ 
/เนตรนารี 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์ 2 
ครูสุดาทิพย์ 

สวน
พฤกษศาสตร ์
ครูวรารตัน ์

ภาษาไทย2 
ครูโสรญา 

มัลติมีเดีย 
ครูเสกสรร อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
Engสื่อสาร2 
ครูฮาลีซา 

ประวัติศาสตร์2 
ครูพรพรรณ 

การออกแบบ 
ครูเสกสรร 

สังคมศึกษา2 
ครูสุวิทย์ 

เสรมิทักษะ
ภาษาไทย 2 
ครูโสรญา 

ภาษาอังกฤษ2 
ครูละออง 

การงานอาชีพ2 
ครูมนตรี สุนทรียภาพ 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ครูประจำชั้น  นางสาวฮาลีซา  มาสกุล 

 
คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ4 

ครูฮาลีซา 
สังคมศึกษา4 

ครูสุวิทย์ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ครูสุดาทิพย์ 

พัก
เท

ี่ยง
 

ภาษาไทย4 
ครูโสรญา 

คณิตศาสตร์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

รักการอ่าน 
ครูจิรพร 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
วิทยาศาสตร์4 

ครณูัฐวุฒิ 
นิทานพ้ืนบ้าน 
ครูโสรญา 

แนะแนว 
ครูฮาลีซา 

การงานอาชีพ4 
ครูมนตรี 

พลศึกษา 4 
ครูเสกสรร 

Engอ่านเขียน2 
ครลูะออง ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย4 
ครูโสรญา 

ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

สังคมศึกษา4 
ครูสุวิทย์ 

คณิตศาสตร์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

สุขศึกษา 4 
ครฮูาลีซา 

ซ่อมเสริม การออกแบบ 
ครูเสกสรร 

ลูกเสือ 
/เนตรนารี 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
วิทยาศาสตร์4 

ครณูัฐวุฒิ 
สังคมศึกษา4 

ครูสุวิทย์ 
นิทานพ้ืนบ้าน 
ครูโสรญา 

ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

ซ่อมเสริม ภาษาไทย4 
ครูโสรญา 

อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
ศิลปศึกษา 4 
ครูอรอุษา 

ประวัติศาสตร์4 
ครูพรพรรณ 

คณิตศาสตร์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

Engอ่านเขียน2 
ครูละออง 

ศิลปะเพ่ิมเติม 
ครูอรอุษา 

สุนทรียภาพ 
 

หมายเหตุ      
                  
    .........................................................................................  
 

 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ครูประจำชั้น นางสาวอรอุษา จันทร์พูล , นางสาวอารยา บุญส่ง 

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
Engใน

ชีวิตประจำวนั 
ครูฮาลีซา 

รักการอ่าน 
ครูจิรพร 

สังคมศึกษา 6 
ครูสุวิทย์ 

พัก
เท

ี่ยง
 

กราฟิก 
ครูเสกสรร 

เสริมความรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

อังคาร ครูประจำชั้น 
วิทยาศาสตร์6 
ครูวรารัตน์ 

ภาษาไทย 6 
ครูโสรญา 

ศิลปศึกษา 6 
ครูอรอุษา 

คณิตศาสตร์6 
ครูอารยา 

เสริมความรู้ 
คณิตศาสตร์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
ภาษาไทย 6 
ครูโสรญา 

วิทยาศาสตร์6 
ครูวรารัตน์ 

แนะแนว 
ครอูรอุษา 

สังคมศึกษา 6 
ครูสุวิทย์ 

เสริมความรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

ลูกเสือ 
/เนตรนารี 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
วิทยาศาสตร์6 
ครูวรารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ6 
ครูละออง 

พลศึกษา 6 
ครอูรอุษา 

สังคมศึกษา 6 
ครูสุวิทย์ 

สุขศึกษา 6 
ครูจิรพร 

 

คณิตศาสตร์6 
ครูอารยา อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย 6 
ครูโสรญา 

ภาษาอังกฤษ6 
ครูละออง 

ประวัติศาสตร์6 
ครูสุวิทย์ 

Engใน
ชีวิตประจำวนั 

ครูฮาลีซา 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี6 
ครูมนตรี 

  

เสริมความรู้ 
ภาษาไทย 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 

ครูประจำชั้น นายณัฐวุฒิ สุกหอม , นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรี 
 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน    เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย2 
ครูจิรพร 

ชีววิทยา 2 
ครูวรารัตน์ 

ฟิสิกส์ 2 
ครูณัฐวุฒิ 

รักการอ่าน 
ครูจิรพร 

พัก
เท

ี่ยง
 

คณิตศาสตร์2 
ครูอารยา 

ผักเพ่ือชีวิต 
ครูมนตรี 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
คณิตฯเสริม 2 

ครูอารยา 
สังคมศึกษา2 
ครูพรพรรณ 

เคมี 2 
ครูสุดาทิพย์ 

แนะแนว 
ครปูระจำชั้น 

ภาษาอังกฤษ2 
ครูฮาลีซา 

การเขียน 
ครูจิรพร 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ2 

ครูฮาลีซา 
ฟิสิกส์ 2 
ครูณัฐวุฒิ 

คณิตศาสตร์2 
ครูอารยา 

เคมี 2 
ครูสุดาทิพย์ 

แบดมินตัน 
ครพูรพรรณ 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย2 
ครูจิรพร 

คณิตฯเสริม 2 
ครอูารยา 

สังคมศึกษา2 
ครูพรพรรณ 

เคมี 2 
ครูสุดาทิพย์ 

สุขฯและพลฯ2 
ครณูัฐวุฒิ 

ศิลปศึกษา2 
ครูอรอุษา 

อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
ชีววิทยา 2 
ครูวรารัตน์ 

คณิตศาสตร์เสริม 2 
ครูอารยา 

ประวัติศาสตร์2 
ครูสุวิทย์ 

การนำเสนอ 
ครูเสกสรร 

สุนทรียภาพ 
 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

ฃ 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 (แผนการเรียน ศิลป-์คำนวณ) 
ครปูระจำชัน้ นายณัฐวุฒิ สุกหอม , นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรี 

 
คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย2 
ครจูิรพร 

ดนตรีไทย 
ครูอรอุษา 

รักการอ่าน 
ครจูิรพร 

พัก
เท

ี่ยง
 

คณิตศาสตร์2 
ครูอารยา 

ผักเพ่ือชีวิต 
ครูมนตรี 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
คณิตฯเสริม 2 

ครูอารยา 
สังคมศึกษา2 
ครูพรพรรณ 

Engอ่านเขียน 2 
ครูละออง 

แนะแนว 
ครูประจำชั้น 

ภาษาอังกฤษ2 
ครูฮาลีซา 

การเขียน 
ครจูิรพร 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ2 

ครูฮาลีซา 
ICT 

ครูเสกสรร 
ซ่อมเสริม คณิตศาสตร์2 

ครูอารยา 
ซ่อมเสริม 

ครูประจำชั้น 
แบดมินตัน 
ครพูรพรรณ 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย2 
ครูจิรพร 

คณิตฯเสริม2 
ครูอารยา 

สังคมศึกษา2 
ครูพรพรรณ 

Engอ่านเขยีน 2 
ครลูะออง 

สุขฯและพลฯ2 
ครูณัฐวุฒิ 

ศิลปศึกษา 2 
ครูอรอุษา 

อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ 
 

ครูประจำชั้น 
การพูด 
ครจูิรพร 

คณิตศาสตร์เสริม 2 
ครูอารยา 

ประวัติศาสตร์2 
ครูสุวิทย์ 

การนำเสนอ 
ครูเสกสรร 

สุนทรียภาพ 
 

หมายเหตุ      
                     ......................................................................................... 
 

 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 

( นายอนุพงศ ์ รัตนถิรกุล) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 
 ( นางสาววรารัตน์  สุกกอ้นทอง) 
หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 
ครูประจำขั้น นายสุวิทย์ ธิปัตย์ , นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์   

 
 

คาบท่ี Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
วิทย์กาย(ฟิสิกส์) 

ครูณัฐวุฒิ 
คณิตฯเสริม 4 

ครอูารยา 
ประวัติศาสตร์4 

ครสูุวิทย์ 
ฟิสิกส์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

พัก
เท

ี่ยง
 

ภาษาไทย 4 
ครูจิรพร 

แนะแนว 
ครูประจำชั้น 

ภาษาอังกฤษ
4 

ครูฮาลีซา 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

การตัดต่อ 
ครูเสกสรร 

ฟิสิกส์ 4 
ครูณัฐวุฒิ 

เคมี 4 
ครสูุดาทพิย์ 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย 4 

ครูจิรพร 
ชีววิทยา 4 
ครูวรารัตน์ 

สังคมศึกษา 4 
ครูพรพรรณ 

ซ่อมเสริม 
ครูสุวิทย์ 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครูมนตรี 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
สังคมศึกษา 4 
ครูพรพรรณ 

ศิลปศึกษา 4 
ครอูรอุษา 

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ครูณัฐวุฒิ 

คณิตฯเสริม 4
ครูอารยา 

สุขฯและพลฯ4 
ครพูรพรรณ อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
เคมี 4 

ครูสุดาทิพย์ 
ชีววิทยา 4 
ครูวรารัตน์ 

ICT 
ครูเสกสรร 

คณิตฯเสริม 4 
ครูอารยา 

สุนทรียภาพ 
 

หมายเหตุ      
                     ......................................................................................... 
 

 
 

  
 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 

( นายอนุพงศ ์ รัตนถิรกุล) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 
 ( นางสาววรารัตน์  สุกกอ้นทอง) 
หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

 
ตารางการจัดการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 (แผนการเรียน ทวิศึกษา) 
ครูประจำชั้น นายสุวิทย์ ธิปัตย์ , นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์   

 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
วิทย์กาย(ฟิสิกส์) 

ครูณัฐวุฒิ 
ICT 

ครเูสกสรร 
ประวัติศาสตร์4 

ครูสุวิทย์ 
การแปล2 
ครูละออง 

พัก
เท

ี่ยง
 

ภาษาไทย4 
ครูจิรพร 

แนะแนว 
ครูประจำชั้น 

ภาษาอังกฤษ
4 

ครูฮาลีซา 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

การตัดต่อ 
ครูเสกสรร 

การขับร้องเพลงไทยสากล 
ครูอรอุษา 

รักการอ่าน 
ครูโสรญา 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย4 
ครูจิรพร 

การแปล2 
ครูละออง 

สังคมศึกษา 4 
ครูพรพรรณ 

ซ่อมเสริม 
ครูสุวิทย์ 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครูมนตรี 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
สังคมศึกษา 4 
ครูพรพรรณ 

ศิลปศึกษา4 
ครอูรอุษา 

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ครณูัฐวุฒิ 

ซ่อมเสริม 
ครูสุวิทย์ 

สุขฯและพลฯ4 
ครพูรพรรณ อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ 
 

ทวิศึกษา ทวิศึกษา 
 

หมายเหตุ      
                     ................................................................................... ...... 
 

 
 
 
 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 

( นายอนุพงศ ์ รัตนถิรกุล) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงช่ือ................................................... 
 ( นางสาววรารัตน์  สุกกอ้นทอง) 
หวัหนา้กลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 (แผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ) 
ครูประจำชั้น นายสุวิทย์ ธิปัตย์ , นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์  

  
 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
วิทย์กาย(ฟิสิกส์) 

ครณูัฐวุฒิ 
คณิตฯเสริม4 

ครูอารยา 
ประวัติศาสตร์4 

ครูสุวิทย์ 
การแปล2 
ครูละออง 

พัก
เท

ี่ยง
 

ภาษาไทย4 
ครจูิรพร 

แนะแนว 
ครูประจำชั้น 

ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

การคิด/ 
การทำงาน 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ4 
ครูฮาลีซา 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

การตดัต่อ 
ครูเสกสรร 

การขับร้องเพลงไทยสากล 
ครูอรอุษา 

รักการอ่าน 
ครโูสรญา 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
ภาษาไทย4 
ครูจิรพร 

การแปล2 
ครลูะออง 

สังคมศึกษา4 
ครูพรพรรณ 

ซ่อมเสริม 
ครูสุวิทย์ 

คณิตศาสตร์4 
ครูอารยา 

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
ครูมนตรี 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
สังคมศึกษา4 
ครูพรพรรณ 

ศิลปศึกษา 4 
ครูอรอุษา 

วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) 
ครูณัฐวุฒิ 

คณิตฯเสริม 4
ครูอารยา 

สุขฯและพลฯ4 
ครพูรพรรณ อบรมสุดสัปดาห์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

ครูสุวิทย์ 
การพินิจวรรณคดีมรดก 

ครูจิรพร 
ICT 

ครูเสกสรร 
คณิตศาสตร์เสริม4 

ครูอารยา 
สุนทรียภาพ 

 

หมายเหตุ      
                     ......................................................................................... 
 

 
 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต) 
ครูประจำชั้น นายมนตรี สาระเทพ , นางละออง ใกล้คีรี  ,  นางจิรพร  พลกำเหนิด 

 
  

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

คณิตฯเสริม6 
ครูอารยา 

แนะแนว 
ครูวรารตัน์/ 
ครูพรพรรณ 

พัก
เท

ี่ยง
 

ฟิสิกส์ 5 
ครูณัฐวุฒิ 

ชีววิทยา 5 
ครูวรารัตน์ 

เสริมความรู้ 
คณิตศาสตร์ 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
ชีววิทยา 5 
ครูวรารัตน์ 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

คณิตฯเสริม6 
ครูอารยา 

การงานอาชีพฯ6 
ครูเสกสรร 

เสริมความรู้ 
สังคมศึกษา 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

ศิลปะ 6 
ครูอรอุษา 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

สุขฯและพลฯ6 
ครูมนตรี 

เสริมความรู้ 
ภาษาไทย 

สาธารณประโยชน์ 
/นศท. 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
ชีววิทยา 5 
ครูวรารัตน์ 

เคมี 5 
ครสูุดาทพิย์ 

พระพุทธฯ6 
ครูพรพรรณ 

เสริมความรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

เสริมความรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
ฟิสิกส์ 5 
ครูณัฐวุฒิ 

เคมี 5 
ครูสุดาทิพย์ 

คณิตฯเสริม6 
ครูอารยา 

ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 
ครูฮาลีซา 

สุนทรียภาพ 

 

หมายเหตุ      
                     ......................................................................................... 
 

 
 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 (แผนการเรียน ทวิศึกษา) 
ครูประจำชั้น  นายมนตรี สาระเทพ , นางละออง ใกล้คีรี  ,  นางจิรพร  พลกำเหนิด 

 
 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

แบดมินตัน 
ครูมนตรี 

แนะแนว 
ครูวรารตัน์/ 
ครูพรพรรณ 

พัก
เท

ี่ยง
 

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
ครูพรพรรณ 

เสริมความรู้ 
คณิตศาสตร์ 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
ซ่อมเสริม 
ครูมนตรี 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

แบดมินตัน 
ครูมนตรี 

การงานอาชีพ6 
ครูเสกสรร 

เสริมความรู้ 
สังคมศึกษา 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

ศิลปะ 6 
ครูอรอุษา 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

สุขฯและพลฯ6 
ครมูนตรี 

เสริมความรู้ 
ภาษาไทย 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
เพ่ิมเติมการงาน 

ครูมนตรี 
พระพุทธฯ6 
ครูพรพรรณ 

เสริมความรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

เสริมความรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

ศุกร์ 
 

ทวิศึกษา ทวิศึกษา 
 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 



Update : 6/18/2014   V2 

ตารางการจัดการเรียนรู้ 
ภาคเรียนที ่2    ปีการศึกษา  2562 
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 (แผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ) 
ครูประจำชั้น  นายมนตรี สาระเทพ , นางละออง ใกล้คีรี  ,  นางจิรพร  พลกำเหนิด 

 
 

คาบที่ Homeroom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
วัน     เวลา 08.20 -08.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00 

จันทร์ ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

คณิตฯเสริม6 
ครูอารยา 

แนะแนว 
ครูวรารตัน์/ 
ครูพรพรรณ 

พัก
เท

ี่ยง
 

เหตุการณ์ปัจจุบัน 
ครูพรพรรณ 

เสริมความรู้ 
คณิตศาสตร์ 

อังคาร ครูประจำชั้น 
ภาษาอังกฤษ6 

ครูละออง 
ซ่อมเสริม 
ครูมนตรี 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

คณิตฯเสริม6 
ครูอารยา 

การงานอาชีพ6 
ครูเสกสรร 

เสริมความรู้ 
สังคมศึกษา 

ชุมนุม 

พุธ ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
สังคมศึกษา6 
ครูพรพรรณ 

ศิลปะ 6 
ครอูรอุษา 

ภาษาไทย 6 
ครูจิรพร 

สุขฯและพลฯ6 
ครมูนตรี 

เสริมความรู้ 
ภาษาไทย 

นศท./
สาธารณประโยชน์ 

พฤหัสบดี ครูประจำชั้น 
คณิตศาสตร์6 

ครูอารยา 
เพ่ิมเติม 
ครูมนตรี 

พระพุทธฯ6 
ครูพรพรรณ 

เสริมความรู้ 
ภาษาอังกฤษ 

เสริมความรู้ 
วิทยาศาสตร์ 

ศุกร์ ครูประจำชั้น 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

ครสูุวิทย์ 
การพินิจวรรณคดีมรดก 

ครูจิรพร 
คณิตฯเสริม 6 

ครูอารยา 
ภาษาองักฤษเพื่อการศึกษาต่อ 

ครูฮาลีซา 
สุนทรียภาพ 

 

หมายเหตุ      
                     .........................................................................................  
 

 
 
 

  
 

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 

 
ลงชื่อ................................................... 

( นายอนุพงศ์  รัตนถิรกุล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 อนุมติั  ไม่อนุมติั 

 
ลงชื่อ................................................... 

 ( นางสาววรารัตน์  สุกก้อนทอง) 
หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 

 


