เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เช้า
09.00 น. - 10.00 น.

10.00 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

บ่าย

13.00 น. - 14.00 น.

14.00 น. - 15.00 น.

ม.1

ท21101 (ครูพิมพ์ชนก,ครูนิรบล,ครู
ทวีทรัพย์)

ท21202 (ครูอัณณ์ศญ
ิ า)

ม.2

ท20291 (ครูสวุ รรณศรี) ม.2 ห้อง1 ท20291 (ครูสวุ รรณศรี) ม.2 ห้อง 2

ม.3

ท23102 (ครูศริ ิพร,ครูธีรวัช,ครูปวริศ
,ครูจันจิรา)

ม.4
ม.5
ม.6

ประชุมผู้ปกครองออนไลน์

15.00 น. - 16.00 น.

16.00 น. - 17.00 น.

ท22102 (ครูจันจิรา,ครูนิรบล
,ครูอภศิษถ์,ครูจิราพร)

I20202 (ครูนิรบล,ครูอัณณ์ศญ
ิ า) ม.2
(x)

ท20206 (ครูสวุ รรณศรี) และ
ท20205 (ครูอัณณ์ศญ
ิ า) ม.3 (x,y)
ท31102 (ครูนัฐกานต์,ครูอรอนง์,ครู
ศิริพร.ครูพิมพ์ชนก)
ท32102 (ครูจิราพร,ครูธีรวัช,ครูปว
ริศ,ครูอภิศษิ ถ์)

I30202 (ครูสวุ รรณศรี) ม.5(x,10)
ท33102 (ครูยุพาพร,ครูทัศนา,ครูอร ท30212 (ครูยุพาพร,ครูทัศนา,ครูนัฐ
อนงค์)
กานต์)

เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.
ม.1
ม.1
ม.2
ม.2
ม.3
ม.3
ม.3
ม.4(1-8)
ม.4(9-16)
ม.5(1-8)
ม.5(9-16)
ม.6 (1-7)
ม.6 (8-14)

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564
กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เช้า
09.00 น. - 10.00 น.

ว21102 (ครูชนัญญา,ครูวันเพ็ญ,ครูปิยะรัตน์,ครูพิมพิศา,Mrs.Olgas)

10.00 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

13.00 น. - 14.00 น.

14.00 น. - 15.00 น.

ว20213 (ครูณปภัช,ครูปวีณา,ครูเรณู)

ว20215 (ครูเฟื่องฟ้า)

ว21103 (ครูวรปรัชญ์,ครูเทพพิทักษ์)

ว20201 (1x) (ครูปิยะรัตน์)
ว22102 (ครูกาไล,ครูประภาพรรณ,ครูสนุ ิสา,ครูมลิวัลย์,Mrs.Olgas)

ว20213 (ครูชัญญานุช)

ว20215 (ครูอรุณรัตน์,ครูธนัชพร,ครูพิมชนก)

15.00 น. - 16.00 น.

16.00 น. - 17.00 น.

ว21206 (ครูพิมพิศา,ครูชัญญานุช)

ว22103 (ครูเตชิน์พัฒน์)

ว22206 (ครูอรุณรัตน์ ,ครูพิมพิศา,ครูปวีณา,ครูธริษตา)

ว23103 (ครูเสรีพงษ์,ครูกุลนันทร์)
ว23206 (ครูสริ ิธร 3/3,3/4,ครูจิตต์ 3/5,3/6)

บ่าย

ว23102 (ครูสริ ิธร,ครูพิมชนก,ครูสณ
ุ ิสา,ครูเฟื่องฟ้า,Mrs.Olgas)

ว23206 (ครูประภาพรรณ 3/1,3/2)

ว23208 (ครูนันทิตา 3/1,3/2)

ว23208 (ครูธิดาพร 3/3,3/4)

ว31206 (ครูกาไล,ครูเฟื่องฟ้า)

ว31204 (ครูจิตต์,ครูพัชราภรณ์,ครูชัญญานุช)

ว31111 (ครูวุฒิชัย,ครูนันทิตา,ครูชนัญญา)

ว31202 (ครูสนั ทนา,ครูธิดาพร,ครูนันทิตา)

ว31102 (ครูธริษตา)

ว31121 (ครูวสันต์)

ว22206 (ครูธนัชพร,ครูอรุณรัตน์)

ว32202 (ครูวุฒิชัย,ครูธิดาพร,ครูมลิวัลย์)

ว32121 (ครูเทพพิทักษ์,ครูวรปรัชญ์)

ว32204 (ครูปวีณา ,ครูเรณู)

ว33103 (ครูวิสตู ร)

ว33104 (ครูพัชราภรณ์,ครูณปภัช)

ว32102 (ครูสนั ทนา,ครูพัชราภรณ์,ครูวุฒิชัย)
ว33105 (ครูพรศิริ)

ว33102 (ครูพัชราภรณ์)

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.

เช้า
09.00 น. - 10.00 น.

ม.1(1-2)

ค21102 ครูจักรพรรณ ครูปัญญา

ม.1(3-14)

ครูสดุ ารัตน์ ครูศริ ิราพร ครูคมกฤช
ครู MELDRINE

ม.2(1-2)
ม.2(3-14)

ค22102 ครูขวัญชนก ครูสุพัตรา
ครูสุดารัตน์ ครูศิโรดม ครู
MELDRINE

ม.3(1-2)

ค23202 (3/1-3/4)

ค23102 (3/3-3/14)

ม.3(3-14)

ครูคมกฤษ ครูลักขณา

ครูอรนันท์ ครูสพุ ัตรา ครูลกั ขณา

ม.4(1-4)
ม.4(5-8)
ม.4(9-16)
ม.5(1-8)
ม.5(9-16)

บ่าย
10.00 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

พ21103 ครูจีรวรรณ

ครูจักรพรรณ ครูศโิ รดม

ค32102 (5/1-5/16)

ครูหทัยภัทร

ครูจุฑาพัฒน์ ครูปัทมา ครูสทุ ธิพร
ครูขวัญชนก ครูกติกร ครูพรชัย ครู
ชัยวัฒน์

15.00 น. - 16.00 น.

16.00 น. - 17.00 น.

พ21104 ครูจิราพร
HP22103 Mrs.Erlinda

พ22103 ครูอรุณศรี

ค23102 (3/1-3/2) ครูMELDRINE

พ22104 ครูชานนท์

พ23104 ครูประยัติย์
พ23103 ครูจินต์นวัฒน์

ค31202 (4/6,8,13)
ครูปัทมา

ค32212 (5/1-5/4)

14.00 น. - 15.00 น.

HP21103 Mrs.Erlinda

ค21202 (1/1-1/7) ครูสายสมร

ค22202 (2/1-2/7) ครูกติกร
ครูศุภลักษณ์

ค31102 ครูศุภลักษณ์ ครู
สายสมร ครูอรนันท์ ครูพนิดา
ครูเดือนงาม

13.00 น. - 14.00 น.

ค32212 (4/1- 4/4)

พ31101 ครูวีราวรรณ

ครูวรายุทธ ครูอรนันท์
ค31202 (4/5,7,11,12,14) ครู
นุชนาถ ครูชัยวัฒน์
ค32202 (5/5-8,5/11-14)

พ31101 ครูอรุณศรี
พ31102 ครูพิเชษฐ์
พ32101 ครูยุพา

ครูจุฑาพัฒน์ ครูขวัญชนก
ครูพรชัย ครูคมกฤษ

ม.6 (1-7)

ค33212 (6/1)

ค33102 (6/1- 6/14)

ค33202 (6/2-7,6/10-13)

ม.6 (8-14)

ครูวีรยุทธ

ครูนุชนาถ ครูวรายุทธ ครูพนิดา

ครูสุทธิพร ครูเดือนงาม

ครูปัญญา ครูสุทธิพร

ครูวีรยุทธ

พ32102 ครูพีราวัฒ
พ33102 ครูพีราวัฒ
พ33101 ครูยุพา

HP23103 Mrs.Erlinda

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.
ศ20225
ครูรังสฤษฎิ์,ครูอิศเรศ
ม.1

เช้า

บ่าย

09.00 น. - 10.00 น.

10.00 น. - 11.00 น.

11.00 น. - 12.00 น.

12.00 น. - 13.00 น.

ศ21103
ครูพิสิษฐ

ศ21104
ครูวรรณกวี,ครูบรรจุใหม่ดนตรี
ไทย

ศ20292
ครูณัฐยา

ง21101 (1/3-8)
ครูสุภาวดี

ศ21225 ,ศ21226,ศ21227 ,

13.00 น. - 14.00 น.

14.00 น. - 15.00 น.
ง21101 (1/9)
ครูนลินรัตน์

ง21209 (1/X) ครูสุภาวดี

ศ21215,ศ 21216 ครูวรรณกวี

ศ21228,ศ21232 ,ศ21242

15.00 น. - 16.00 น.

ศ21217 ครูบรรจุใหม่ดนตรีไทย

ครูวรพงษ์

ม.2

I20202

ศ22104

(ครูรังสฤษฎิ,์ ครูอิศเรศ,ครูพิสษิ ฐ)

(ครูศริ ิ,ครูภัทราวุธ,ครูบรรจุใหม่
ดนตรีไทย,ครูบรรจุใหม่ดนตรีสากล)

ศ22103 (ครูสุรเชษฐ)

ศ22234 ,ศ22244 ,ศ22225
ศ22226 ,ศ22227(ครูภราดร)

ง21101 (ครูวันทนี ม.2/7-9)

ง22101 (ครูเคน ม.2/3-6)
I20202 (ครูวันทนี ม.2/X)

ศ22228 (ครูสุรชัย)

I20202

I20202

(ครูวชิราวุธ ม.2/X)

(ครูสุภาวดี ม.2/X)

ศ22217 ,ศ22216 (ครูณัฐยา)
ศ22215,ศ20294 (ครูกานต์)

ม.3

ศ23104 (ขวัญรัตน์ )
ศ31216 ,ศ31238
ศ31217 (ครูศิริ)

ศ20217 (รังสฤษฎิ์,อิศเรศ)
ศ20205 (ภากร)
ศ23216 (ศิร)ิ
ศ23228 (ภัทราวุธ)
ศ31104 (ขวัญรัตน์ )
ศ30232 (ครูบรรจุใหม่ดนตรีไทย)

ม.4

ง22101 การงานอาชีพ
(ครูนลินรัตน์ ม.3/3-6)

ศ23103 (ภาคิน)

ง31101
(ครูธาริกา ม.4/1,3,5,7,9)
ง31271
(ครูวชิราวุธ ม.4/11-14)

ศ31268 ,ศ31274 ,ศ31264 ,

ศ30292 (ณัฐยา)
ศ31232 ,ศ31242 ,ศ31262
ศ31226 (วรพงษ์)

ง22101 การงานอาชีพ
(ครูวชิราวุธ ม.3/1-2,7)

ศ31103 (อิศเรศ)

ง31101
(ครูยศเส ม.4/2,4,6,8,10)

ง31271
(ครูธาริกา ม.4/11,13)

ง31264
(ครูนลินรัตน์ ม.4/12,14)

ศ31227,ศ31228(สุรชัย)

ม.5

ศ32103 (ภากร)

I30202

ศ32104 (ครูบรรจุใหม่ดนตรีสากล)

ศ32266 ,ศ32276 , (ณัฐยา)

(รังสฤษฎิ์,อิศเรศ,ภาคิน)

ศ32234,ศ32244 ,ศ32272 ,

ศ32248,ศ32216 ,
ศ32217,ศ30249,ศ32270
(ครูบกรรจุ
านต์ใ)หม่ดนตรี
ศ33102 (ครู

ม.6

ศ32104 (สุรชัย)

ศ32226 (ภราดร)
ศ30244 (สุรเชษฐ)

สากล , ครูบรรจุใหม่ดนตรี
หมายเหตุ ** วิชาดนตรี เรียนเฉพาะห้องเรียนพิเศษดนตรีเท่านัน้

ศ32227,ศ32228
(ครูภัทราวุธ)
ศ30217 (ครูสุรเชษฐ)

ง30274

ง30275

ง30229

I30202

(ครูยศเส ม.5/11-14)

(ครูวันทนี ม.5/11-14)

(ครูเคน ม.5/11-14)

(ครูธาริกา ม.5/X)

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.
ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) /กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เช้า
บ่าย
09.00 น. - 10.00 น.

EN 21242ครู Rose

EN 22102
ครูรุ้งตะวัน , ครูศริ ิลักษณ์

ม.4
ม.5
ม.6

13.00 น. - 14.00 น.
ส21103
(ครูนุศรา,ครูอธิษฐ์,ครูเดือนเพ็ญ)

14.00 น. - 15.00 น.

15.00 น. - 16.00 น.

ส21104 (ครูอมรเทพ)

ส21202 (ครูสมพร)

Teacher Kee
ส22103

ส22104 (ครูกาญจนา)

Teacher Catherine

Teacher Kee

EN 23102
ส23104 (ครูอนุวัฒน์)

เวลา 08.00-09.20 น.

เวลา 13.00-14.20 น.

EN23102 M.3/1,M3/2

SO23103 M.3/1,M3/2

Teacher Alina

Teacher Kee

EN 30202 , EN 31202ครูสิริโสภา , ครูจินตนา
EN 30204 , EN 32204
ครูนัฐนิตย์ , ครูกฤษณา(บิณ)
EN 30206 , EN 33208
ครูชญานันทน์ , ครูผกาภรณ์

EN 31102ครู Freddie , ครูกฤษณา(รัก) , ครูกัญณัฐศร
EN 32102ครูสีรัก , ครูปริญญา

ส20242 (ครูนุศรา)

ส31103 (ครูจีรานุช,ครูธีทัต)

ส31104 (ครูว่าที่ร้อยตรีสุเมธ)

ส32103

ส32104 (ครูธวัชชัย)

(ครูรัญจวน,ครูวันวิสา,ครูกนกทิพย์)

EN 33102
ครูกิ่งเพชร , ครูไพฑูรย์

IS20202 (ครูมินตรา)

(ครูสุเมธ,ครูมินตรา,ครูสมพร)

เวลา 14.20-15.40 น.
SO22103 M.2/1,M2/2

ครูกนกทิพย์ , ครูจิตราวัฒน์

16.00 น. - 17.00 น.

เวลา 15.40-17.00 น.
SO21103 M.1/1,M1/2

เวลา 09.20-10.40 น.
EN22102 M.2/1,M2/2

EN 23246
ครู Shatlyk
ม.3

11.00 น. - 12.00 น.

เวลา 10.40-12.00 น.
EN21102 M.1/1,M1/2
Teacher Alina

EN 22244ครู Daniel
ม.2

10.00 น. - 11.00 น.
EN 21102
ครูวัชรีญา , ครูนัดตยา

ส33102

(ครูศรัญญา,ครูกนกทิพย์)

ส23103 (ครูชลธิชา,ครูสุกัญญา
,ครูเดือนเพ็ญ,ครูกาญจนา)

ส23202 (ครูวันวิสา,ครูสุเมธ)

ส33208

IS30202

(ครูอนุวัฒน์,ครูอมรเทพ)

(ครูชลธิชา,ครูศรัญญา,ครูมินตรา)

ตารางจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในโรงเรียนสั่งปิดกรณีพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น)/กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา
ระดับชั้น 08.00 น. - 09.00 น.
ม.1
ม.2
ม.3

09.00 น. - 10.00 น.

ม.6
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/9

11.00 น. - 12.00 น.

13.00 น. - 14.00 น.

14.00 น. - 15.00 น.

15.00 น. - 16.00 น.

16.00 น. - 17.00 น.

ว21240 (ครูเสรีพงษ์)

จ20262 ครูสุจินันท์

ว22240 (ครูวรปรัชญ์)

ญ20274 ครูพนิดา
จ20264 (ครูขวัญเรือน)

ว20249 (ครูเตชินท์พัฒน์)

ญ20276 (ครูนาฝน)
จ20266 (ครูศริ ิพร,ครูวันวิสา)
จ30262 (ครูสุจินันท์,ครูขวัญเรือน)
ญ30272 (ครูนาฝน)
ญ31272 (ครูกาญจนา)
จ31265 (ครูเครือวัลย์)

ว31210 (ครูวสันต์)

ว31208 (ครูวรปรัชญ์)

ว32209 (ครูเทพพิทักษ์)

ว32210 (ครูเตชินท์พัฒน์)

ญ30274 (ครูศริ ินทร์)

ม.5
ม.5/9
ม.5/10

10.00 น. - 11.00 น.

ญ20272 ครูณภัทร

ม.4
ม.4/9
ม.4/10
ม.4(1-8)

บ่าย

เช้า

จ30264 (ครูศริ ิพร)
ญ32272 (ครูศริ ินทร์)
จ32265 (ครูณธิดา)
ญ30276 (ครูกาญจนา)
จ30266 (ครูวันวิสา)
ญ33273 (ครูณภัทร)
ญ33274 (ครูพนิดา)
จ33265 (ครูเครือวัลย์)

