ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

วัน/คาบที่

อังคาร

2
ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ม.1/2

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

Basic

ม.1/3

Basic

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

ม.1/4 ภาษาอังกฤษ Science EIS

สังคมศึกษา

ม.1/1

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ม.1/2 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร

ภาษาไทย

ม.1/3 คณิตศาสตร

ภาษาไทย

นาฏศิลป

ม.1/4 สังคมศึกษา

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

Math EIS

คณิตศาสตร

ม.1/1
พุธ

ม.1/2
ม.1/3

คําสอนศาสนา

ม.1/4

พฤหัสบดี

Science EIS
ประวัติศาสตร

นาฏศิลป

4

5

คําสอนศาสนา

6

7

8

สังคมศึกษา

ทักษะกระบวนการวิทย

คําสอนจริยะ ภาษาอังกฤษ

บพ.

การงานอาชีพฯ

พลศึกษา

**การเขียนโปรแกรม

การคิดวิเคราะหทางภาษา

วิทยาการคํานวณ ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

Math EIS

ครูผูสอน

ภาษาไทย 1 /การคิดวิเคราะหทางภาษา ครูบุญยัง ชุมชื่น

ทัศนศิลป

คณิตศาสตร 1/คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1 ครูปรสิฎ เนือยทอง

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร 1/ทักษะกระบวนการวิทย ครูรุงลาวัลย วงคจันทรมา

ทักษะกระบวนการวิทย

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

สังคมศึกษา 1

คณิตศาสตร

**วิทยเพิ่มพูนประสบการณ ประวัติศาสตร 1

ครูนงลักษณ ถิ่นทัพไทย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร

สุขศึกษา 1

ครูกรรณิกา อาทิตย

พลศึกษา 1 : เทเบิลเทนนิส

ครูรุงอรุณ สุขดี

ทัศนศิลป 1

ครูณัฏฐพัฒน ฉลวย

กิจกรรมภาษา

แนะแนว

รายวิชา

9

วิทยาศาสตร
วิทยาการคํานวณ ภาษาอังกฤษ

ประวัติศาสตร คณิตศาสตร
พลศึกษา

13.15-14.05 14.05-14.55 14.55-15.45 16.00-16.50

Science EIS ประวัติศาสตร

พลศึกษา

การคิดวิเคราะหทางภาษา

**คณิตเพิ่มพูน ดนตรี 1

วิทยาศาสตร

การคิดวิเคราะหทางภาษา

พลศึกษา

สุขศึกษา

ประวัติศาสตร

การคิดวิเคราะหทางภาษา

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

คณิตเพิ่มเติม

Basic

ครูนงลักษณ ถิ่นทัพไทย

ครูบุญเทียม สุริยะนอย

นาฏศิลป 1

ครูณิชาพร สิทธิไชย

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

ครูกลุมสาระการงานฯ

ภาษาอังกฤษ 1

ครูหริพันธุ/ ครูดวงกมล/ ครูเพชรรัตน

วิทยาการคํานวณ

ครูปยนารถ สุเมตติกุล

ม.1/1 วิทยาการคํานวณ ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

ม.1/2 Math EIS วิทยาการคํานวณ

Basic

สังคมศึกษา

คณิตเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

แนะแนว

วิทยเพิ่มพูน/ การเขียนโปรแกรม

ครูอรุชา / ครูสมยงค

คณิตเพิ่มเติม

แนะแนว

ภาษาอังกฤษ

คําสอนจริยะ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

English for Integrated Studies 1 (EIS) : Mathematics

EFL2

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

Basic

คณิตเพิ่มเติม

แนะแนว

สังคมศึกษา

คณิตศาสตรเพิ่มพูนประสบการณ

อ.พิเศษ

คําสอนจริยะ

Basic

ดนตรี

คณิตเพิ่มเติม

English for Integrated Studies 1 (EIS) : Science

EFL1

ทักษะกระบวนการวิทย

สังคมศึกษา

สุขศึกษา

ดนตรี

สังคมศึกษา

ทักษะกระบวนการวิทย

คณิตเพิ่มเติม

ทัศนศิลป

Basic

คณิตเพิ่มเติม

ทัศนศิลป

คําสอนจริยะ

ม.1/3 Science EIS
ม.1/4
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4

Math EIS

วิทยาศาสตร

ม.1/1
ศุกร

3

ม.1/1 คณิตศาสตร

พัก 20 นาที

จันทร

1

10.00-10.45 10.45-11.30 11.30-12.15

12.15-13.15

08.10-08.55 08.55-09.40

พัก 60 นาที

เวลา

09.40-10.00

.

พัฒนาชีวิต

วิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร
กิจกรรมสงเสริมศักยภาพ

คณิตเพิ่มเติม
Basic
สุขศึกษา

ทัศนศิลป

สุขศึกษา

Basic Communicative English 1 Mr. Peter Gwynn
Language for Communication 1 : French/ Japanese/ Chinese

ครูกฤตตา / Mrs. Hiromi / ครูนงนุช

คสอนจริยะ / แนะแนว

ครูอิ่งออย / ครูวชิราภรณ

