
ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

พัก
กล

าง
วนั

 

ศิลปะ 
ครูไพศาล 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูพิมพ์พิชชา 

 
อังคาร 

 
สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
(แผนการเรียน วิทย-์คณิต) 

ครูพิชญา 
ภาษาไทยเพื่อการเขียนรายงาน 

(แผนการเรียน หุ่นยนต์) 
ครูธวัชชัย 

 
ภาษาไทย 

ครูกาญจนา 

  
แนะแนว 

ครูณัฐชกานต์ 

 
พุธ 

 
วิทยาศาสตร์ 
ครูพรสุดา 

  
สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

 
ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(แผนการเรียน วิทย์-คณิต) 

ครูพรสุดา 
การเขียนโปรแกรมคอม 
(แผนการเรียน หุ่นยนต์) 

ครูคมศักดิ์ 
พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 

ครูจันธ์จิลา 
 วิทยาศาสตร์ 

ครูพรสุดา 
สุขศึกษา 

ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 
 พลศึกษา 

ครูพรพระกาฬ 
ศุกร์ คณิตศาสตร์ 

ครูจันธ์จิลา 
 วิทยาการค านวณ 

ครูคมศักดิ์ 
หน้าท่ีพลเมือง 

ครูชนมน 
 การงาน 

ครูพัฒนศักดิ์ 
 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

พัก
กล

าง
วนั

 

ศิลปะ 
ครูไพศาล 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูพิมพ์พิชชา 

 
อังคาร 

 
สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

 การเขียนโปรแกรมไมโครซอฟ 
(แผนการเรียน วิทย-์เทคโน) 

ครูคมศักดิ์ 
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

(แผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 
ครูนลัทพร 

 
ภาษาไทย 

ครูกาญจนา 

  
แนะแนว 

ครูณัฐชกานต์ 

 
พุธ 

 
วิทยาศาสตร์ 
ครูพรสุดา 

  
สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

 
ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
(แผนการเรียน วิทย์-เทคโน) 

ครูพรสุดา 
ภาษาจีนเพิ่มเติม 

(แผนการเรียน อังกฤษ-จีน) 
ครูกอบกุล 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูพรสุดา 

สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

 พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

 การงาน 
ครูพัฒนศักดิ ์

 

 

ลงช่ือ........................... ....................................ผู้อ านวยการ 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

พัก
กล

าง
วนั

 

ศิลปะ 
ครูไพศาล 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูพิมพ์พิชชา 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

 พลศึกษาเพิ่มเติม(ตะกร้อ) 
ครูพรพระกาฬ 

ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูพรสุดา 

 สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 พลศึกษาเพิ่มเติม(กรีฑา) 
ครูพรพระกาฬ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูพรสุดา 

สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

 พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

 การงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูณัฐกาญจน์ 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูยะนัย 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต บุญเพชร 

 สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

 ศิลปะ 
ครวูิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

  ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 



 
ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูณัฐกาญจน์ 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 วิชาเลือกภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

วิชาเลือกภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต บุญเพชร 

 สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

 ศิลปะ 
ครูวิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

  ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิชาเลือกศิลปะ 
ครูไพศาล 

วิชาเลือกพลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

วิชาเลือกการงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 



 

ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูณัฐกาญจน์ 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

 วิชาเลือกภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

วิชาเลือกภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

 สังคมศึกษา 
ครูณัฐกาญจน์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

 ศิลปะ 
ครูวิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

  ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูจินดาพร 

 วิชาเลือกศิลปะ 
ครูไพศาล 

วิชาเลือกพลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

วิชาเลือกการงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

พัก
กล

าง
วนั

 

วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูจินดาพร 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูชนมน 

 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูอนันต์ 

ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

 สังคมศึกษา 
ครูชนมน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

 การงาน 
ครูอ านวย 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูชนมน 

สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพิมพ์พิชชา 

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

พัก
กล

าง
วนั

 

วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

 วิชาเลือกศิลปะ 
ครูไพศาล 

วิชาเลือกพลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

วิชาเลือกไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
ครูอ านวย 

 
อังคาร สังคมศึกษา 

ครูชนมน 
 วิชาเลือกภาษาจีน 

ครูกอบกุล 
วิชาเลือกภาษาไทย 

ครูนภาพร 

ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

 สังคมศึกษา 
ครูชนมน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

 การงาน 
ครูอ านวย 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูชนมน 

สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพิมพ์พิชชา 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 
 

เวลา 
วัน 

09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

พัก
กล

าง
วนั

 

วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

 วิชาเลือกศิลปะ 
ครูไพศาล 

วิชาเลือกพลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

วิชาเลือกไฟฟ้าเบ้ืองต้น 
ครูอ านวย 

อังคาร สังคมศึกษา 
ครูชนมน 

 วิชาเลือกภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

วิชาเลือกภาษาไทย 
ครูนภาพร 

ภาษาไทย 
ครูธวัชชัย 

 พลศึกษา 
ครูพรพระกาฬ 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

 สังคมศึกษา 
ครูชนมน 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 วิทยาศาสตร์ 
ครูอนันต์ 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

 การงาน 
ครูอ านวย 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 
ครูยะนัย 

 ประวัติศาสตร์ 
ครูชนมน 

สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพิมพ์พิชชา 

 

 

 

ลงช่ือ............................................ ...................ผู้อ านวยการ 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูอ านวย 

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

พัก
กล

าง
วนั

 

  ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

อังคาร   สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

ฟิสิกส์ 
ครูสิวินีย์ 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

พุธ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูยะนัย 

 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ครูดาวประดับ 

วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

 

 ศิลปะ 
ครูวิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี   ชีววิทยา 
ครูพรสุดา 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพรเทพ 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

ศุกร์ เคมี 
ครูอนันต์ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

 โลกดาราศาสตร์ 
ครูสิวินีย์ 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูอ านวย 

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

พัก
กล

าง
วนั

 

  ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

อังคาร ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร 

ครูกอบกุล 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

ฟิสิกส์ 
ครูสิวินีย์ 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

พุธ ภาษาจีน 1 
ครูกอบกุล 

 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ครูจิตภัทร 

วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

 ศิลปะ 
ครูวิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี   ชีววิทยา 
ครูพรสุดา 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพรเทพ 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

ศุกร์ เคมี 
ครูอนันต์ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

  

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูอ านวย 

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

พัก
กล

าง
วนั

 

  ภาษาไทย 
ครูสมพิศ 

อังคาร   สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

ฟิสิกส์ 
ครูสิวินีย์ 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

พุธ พลศึกษา(เปตอง) 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

 พลศึกษา(วู้ดบอล) 
ครูบัณฑิต  ดอกเข็ม 

วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

 ศิลปะ 
ครูวิไลลักษณ์ 

พฤหัสบดี   ชีววิทยา 
ครูพรสุดา 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพรเทพ 

 หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

ศุกร์ เคมี 
ครูอนันต์ 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนลัทพร 

 การใช้ห้องสมุด 
ครูนภาพร 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/1 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

 เคมี 
ครูบัณฑิต บุญเพชร 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

  

อังคาร คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ดารารัตน์ 

  

พุธ สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูจินดาพร 

ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

 ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ครูนลัทพร 

พฤหัสบดี ชีววิทยา 
ครูพรสุดา 

 สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

  ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

ศุกร์ ฟิสิกส์ 
ครูสิวินีย์ 

 ภาษาไทยพื้นฐาน 
ครูนภาพร 

แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

 ภาษาไทยเพิ่มเติม 
(ภาษาไทยเพื่อการแสดง) 

ครูธวัชชัย 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

  

อังคาร คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

 ภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

พุธ สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

 ศิลปะเพิ่มเติม 
(เพลงพื้นบ้าน) 
ครูวิไลลักษณ์ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

 ศิลป์สร้างสรรค์ 
ครูวีรวัฒน ์

พฤหัสบดี ดนตรีเพิ่มเติม 
(รวมวงดนตรีสากล) 

ครูไพศาล 

 สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

  ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

ศุกร์ การงานเพิ่มเติม 
(การประดิษฐ์ส่ิงของ) 

ครูพัฒนศักดิ์ 

 ภาษาไทยพื้นฐาน 
ครูนภาพร 

แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

  

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ การงาน 
ครูพัฒนศักดิ์ 

 ทวิศึกษา(ประกันภัย) 
ครูณัฐชกานต์ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูชนมน 

  

อังคาร คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูจันธ์จิลา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูคมศักดิ์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูดารารัตน์ 

 กฎหมายเพื่อการ
พาณิชย์ 

ครูณัฐกาญจน์ 
พุธ สุขศึกษา 

ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 
 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 

(แรงและการเคล่ือนท่ี) 
ครูสิวินีย์ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐกาญจน์ 

  

พฤหัสบดี ภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

 สังคมศึกษา 
ครูพรเทพ 

  ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

ศุกร์ IS 
ครูคมศักดิ์ 

 ภาษาไทยพื้นฐาน 
ครูนภาพร 

แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

  

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูนภาพร 

  

อังคาร ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 เคมี 
ครูบัณฑิต  บุญเพชร 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

  

พุธ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

  ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
ครูจิตภัทร 

 ฟิสิกส์ 
ครูสิวินีย์ 

พฤหัสบดี การงาน 
ครูอ านวย 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ครูยะนัย 

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ศุกร์ ชีววิทยา 
ครูพรสุดา 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

   

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูนภาพร 

  

อังคาร ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 ขับร้องเพลงไทยสากล 
ครูไพศาล 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

  

พุธ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

 ช่างประปา 
ครูอ านวย 

ภาษาไทยเชิง
สร้างสรรค์ 
ครูนภาพร 

  

พฤหัสบดี การงาน 
ครูอ านวย 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

ออกแบบสร้างสรรค์ 
ครูวีรวัฒน ์

 แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ศุกร์ ภาษาจีน 
ครูกอบกุล 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

   

 

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 

 

 



ตารางการเรียนการสอน 

 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 

 
เวลา 

วัน 
09.00–10.00น 10.00–11.00น. 11.00–12.00น. 12.00–13.00น. 13.00–14.00น. 14.00–14.30น. 14.30-15.30น. 

จันทร์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
ครูพิชญา 

 วิทยาการค านวณ 
ครูดาวประดับ 

พัก
กล

าง
วนั

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูนภาพร 

  

อังคาร ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตภัทร 

 นาฏศิลป์การแสดง 
ครูวิไลลักษณ์ 

ศิลปะ 
ครูวีรวัฒน ์

  

พุธ ภาษาไทย 
ครูกาญจนา 

     

พฤหัสบดี การงาน 
ครูอ านวย 

 สังคมศึกษา 
ครูพิมพ์พิชชา 

  แนะแนว 
ครูณัฐชกานต์ 

ศุกร์ ภาษาไทยธุรกิจ 
ครูธวัชชัย 

 สุขศึกษา 
ครูบัณฑิต ดอกเข็ม 

   

 

 

 

ลงช่ือ...............................................................ผู้อ านวยการ 

 


