ม.4/1 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
Prep-C
ม.4/2
ม.4/3

คณิตศาสตรเสริมทักษะ

ม.4/4

วิทยาศาสตร

ม.4/5 ญี่ปุนเสริมทักษะ/จีนเสริมทักษะ
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ม.4/1
ม.4/2
อังคาร

พุธ

ฟสิกส

ม.4/3 คําสอนจริยะ ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ประวัติศาสตร

ภาษาไทย

ดนตรี

บพ.

ภาษาไทย
Prep-C
**คอม1
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เคมี
คณิตศาสตรเสริมทักษะ
Thematic

ม.4/1

ฟสิกส

สังคมศึกษา

ม.4/2

คณิตศาสตร

ฟสิกส

Thematic

คณิตศาสตร
ดนตรี
ชีววิทยา

พฤหัสบดี ม.4/3

ภาษาไทย

ฟสิกส

R/W
พลศึกษา

ชีววิทยา
R/W
คณิตศาสตรเพิ่มเติม

ม.4/4 Public Spraking /ภาษาฝรั่งเศส

สังคมศึกษา

ม.4/5 คณิตศาสตร สังคมศึกษา

ภาษาไทย

ภาษาไทย
R/W

ภาษาไทย
พลศึกษา
ภาษาญี่ปุน / ภาษาจีน

Thematic

เคมี / วิทยาศาสตร1

ครูบุหงา เชื้อหมอ
ครูอรุชา ซาวหลา
ครูณัฐกฤตา กันทะวงษ

Public Spraking /ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร

ประวัติศาสตร 1/หนาที่พลเมือง 1

ครูธิดารัตน ใจจันทรา

พลศึกษา 1

ครูรุงอรุณ สุขดี

ศิลปะ 1 :ดนตรี

ครูบุญเทียม สุริยะนอย

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
เคมี

พลศึกษา
ชีววิทยา
สังคมศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1+แนะแนว ทีมการสอน

ภาษาอังกฤษ การอานฯ หนาที่พลเมือง
Prep-C
การอานฯ

ภาษาอังกฤษ 1

ครูนิพาภรณ ฟกทอง

Thematic Englsih 1

Mr. Spencer Smith

ญี่ปุนเสริมทักษะ/จีนเสริมทักษะ คณิตศาสตร

คณิตศาสตรเพิ่มเติม 1/คณิตศาสตรเชิงวิชาการ1 ครูเกษณี พินเสนาะ

พลศึกษา Academic
คณิตศาสตรเพิ่มเติม
สังคมศึกษา

ภาษาไทย

Academic
วิทยาศาสตร

ดนตรี

R/W

วิทยาการคํานวน

วิทยาการคํานวน

ดนตรี

R/W

ภาษาอังกฤษ

R/W

คณิตศาสตร

คําสอนจริยะ

ภาษาอังกฤษ

ม.4/3 พัฒนาชีวิต

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร การงานอาชีพฯ / แนะแนว
R/W

ฟสิกส /เทคนิคปฎิบัติการพื้นฐานวิทย 1 : ฟสิกส ครูทยากร พรมโน

สังคมศึกษา 1/หนาที่พลเมือง 1

ม.4/2

วรรณคดีมรดก

ภาษาไทย

ครูปยนารถ สุเมตติกุล

การอานฯ

ม.4/5

ครูอนุชา ไชยรักษ

วิทยาการคํานวนและการออกแบบ

เคมี

วรรณคดีมรดก

คณิตศาสตร 1

วิทยาการคํานวน

พลศึกษา ภาษาอังกฤษ
Prep-C

วิทยาการคํานวน

R/W

คณิตศาสตรเพิ่มพูน AP ภาษาไทย 1 /การอานฯ/วรรณคดีมรดก 1 ครูอัจฉรียา ไชยสิทธิ์

สังคมศึกษา

ม.4/1

ม.4/4

ครูผูสอน

ครูเยาวราช ดาทอง

ภาษาญี่ปุน / ภาษาจีน

Thematic ภาษาอังกฤษ หนาที่พลเมือง

รายวิชา

Thematic ประวัติศาสตร คําสอนจริยะ
ชีววิทยา
ชีววิทยา สังคมศึกษา วิทยาศาสตรเพิ่มพูน AP โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
วรรณคดีมรดก

ภาษาไทย

คณิตศาสตรเพิ่มเติม
ม.4/3 คําสอนศาสนา วิทยาการคํานวน
ดนตรี
Travelling / ฝรั่งเศสเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
ม.4/4
Prep-C
ม.4/5
การอานฯ
ภาษาอังกฤษ
เคมี

ประวัติศาสตร Thematic
RDL / ฝรั่งเศสเสริมทักษะ

คําสอนจริยะ

สังคมศึกษา

ม.4/2 โลก ดาราศาสตรและอวกาศ

ศุกร

คณิตศาสตร

ม.4/4 ภาษาอังกฤษ หนาที่พลเมือง
วิทยาศาสตร
ม.4/5

ม.4/1

13.15-14.05 14.05-14.55 14.55-15.45 16.00-16.50
6
7
8
9

ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร คําสอนศาสนา

พัก 20 นาที

จันทร

10.00-10.45 10.45-11.30 11.30-12.15
3
4
5

12.15-13.15

วัน/คาบที่

08.10-08.55 08.55-09.40
1
2

พัก 60 นาที

เวลา

09.40-10.00

ตารางเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561

R/W

R/W
การอานฯ
คณิตเชิงวิชาการ

RDL / ฝรั่งเศสเสริมทักษะ

คณิตศาสตร

ญี่ปุนเชิงวิชาการ / จีนเชิงวิชาการ สังคมศึกษา

คําสอนจริยะ คณิตศาสตรเสริมทักษะ 1
ภาษาอังกฤษ Prep-C. 1

ครูจุฑามาศ มูลไชย / อ.พิเศษ

อ.นรวรรณ ปงกุล

Reading and Writing English : Strategies 1 ครูชฎาภิรมย ปรีเปรมวัฒนา
English for Academic Purpose 1/ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1

ครูปยะวรรณ พรมวัง

ตรรกศาสตร /ไมโครคอนโทรลเลอร 1

อ.วันจักร / ครูสมยงค

ประวัติศาสตร ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน 1

อ.ชไมพันธุ/ อ.วิไลรัตน/ครูนงนุช

ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน เสริมทักษะ 1 ครูกฤตตา/Ms.Lkue/Mr.Na
ภาษาฝรั่งเศส/ญี่ปุน/จีน เชิงวิชาการ 1 อ.พิน/อ.วิไลรัตน/ครูนงนุช
การอานหนังสือพิมพ 1/การพูดในที่ประชุม 1 ครูสมศักดิ์ /Mr. Peter

คําสอนจริยะ

ครูบุญเหรียญ เพริศพรายงาม

