ตารางสอนรวม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ประจาวันจันทร์
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ชัว่ โมงที่ 1
8.30 - 9.30 น.
ว20281 วัลภา
พ21102 ภาณุพงศ์
ง 22101 ยุภาพร
ว 22101 ภรรทนพ
ค23101 ธีรพล
อ 23101 ธนัชญา
ส31101 สารวย
ท31101 ธนาธิป
ว30223 ธนาภรณ์
ส32101 ชินพันธ์

ว30244 กฤษณะ

ชัว่ โมงที่ 2
9.30 - 10.30 น.
ว20281 วัลภา
ส21101 สารวย
ส22102 ชินพันธ์
อ 22101 ธนัชญา
ท23101 ธนาธิป
ค 23101 ธีรพล
ว30221 ธนาภรณ์
ส31102 ไพโรจน์
ว32101 กฤษณะ
อ32101 จุรีรัตน์
ว30204 ฉัตรชฎา

อ33101 จุรีรัตน์

ง30267สาธิต

ชัว่ โมงที่ 3
10.30 - 11.30 น.
พ21102 ภาณุพงศ์
ศ21101 ธานิน
อ 22101 ธนัชญา
ท 22101 กรรณิ กา
ง23101 วัลภา
ท23101 ธนาธิป
ค31101 ธีรพล
ส31201 สารวย
อ32101 จุรีรัตน์
ว32101 กฤษณะ
ส33101 ไพโรจน์
ง30267 ครู สาธิต

พักกลางวัน
ชัว่ โมงที่ 4
11.30 - 12.30 น.
12.30 -13.30 น.
พัก
ส21101 สารวย
กลาง
ท21101 ธนาธิป
วัน
ว 22101 ภรรทนพ
ว20283 คอม สาธิต
1
ง 23102 ยุภาพร
ง2010... วัลภา
ว30201 ฉัตรชฎา
ชัว่ โมง
อ31101 ธนัชยา
ท32101 กรรณิ กา
ศ32101 ธานิน
ค33201 พิชยั
ส33101 ไพโรจน์

ชัว่ โมงที่ 5
13.30- 14.30 น.
เลือก ไทย อังกฤษ การงาน
ธนาธิป จุรีรัตน์ ยุภาพร

ว 22101 ภรรทนพ
ว20283 คอม สาธิต
อ 23101 ธนัชญา
ส23101 ไพโรจน์
ว30201 ฉัตรชฎา
พ30201 ภาณุพงศ์
ค32101 พิชยั
ส32201 ชินพันธ์
ว30224 ธนาภรณ์
ท33101 กรรณิ กา

ชัว่ โมงที่ 6
14.30 - 15.30 น.
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว
แนะแนว

ชัว่ โมงที่ 7
15.30 - 16.30 น.
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุม

พ31101 ภาณุพงศ์ + แนะแนว+ ชุมนุม

แนะแนว

กิจกรรมชุมนุม

ว30223+ธนาภรณ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม

แนะแนว

กิจกรรมชุมนุม

ว30244 + กฤษณะ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม

แนะแนว

กิจกรรมชุมนุม

ตารางสอนรวม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วันอังคาร
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2

ชัว่ โมงที่ 1
8.30 - 9.30 น.
ค21101 ธีรพล
ท 21101 ธนาธิป
ส 22101 ชินพันธ์
ท 22101 กรรณิ กา
ง20207 วัลภา
พ23101 ภาณุพงศ์

ชัว่ โมงที่ 2
9.30 - 10.30 น.
อ21101 จุรีรัตน์
ส21101 สารวย
ค 22101 ฉัตรชฎา
ศ 22101 ธานิน
ง20207 วัลภา
ว23101 ภรรทนพ

ชัว่ โมงที่ 3
10.30 - 11.30 น.
ส21101 สารวย
พ21101 ภาณุพงศ์
เลือก ไทย อังกฤษ
ธนาธิป ธนัชยา (0.5)
ส23101 ไพโรจน์
ว 23101 ภรรทนพ

ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ส31101 สารวย
ง30244 ยุภาพร
ว30203 ฉัตรชฎา
อ32201 ธนัชญา
ว30244 กฤษณะ
ค33101 พิชยั

ว30222 ธนาภรณ์
ท30201 ธนาธิป
อ32201 ธนัชญา
ค32101 พิชยั
ท33101 กรรณิ กา
ว30265 กฤษณะ

ว30222 ธนาภรณ์
ว31103 สาธิต
ค32101 พิชยั
ท32101 กรรณิ กา
อ33101 จุรีรัตน์
ว33101 กฤษณะ

พักกลางวัน
ชัว่ โมงที่ 4
11.30 - 12.30
12.30 -13.30 น.
พัก
ท21101 ธนาธิป
กลาง
ว20281 วัลภา
วัน
ว22103 สาธิต
อ 22101 ธนัชญา
1
ว23101 ภรรทนพ
ค 23101 ธีรพล
ชัว่ โมง

ว30201
ง31101
ว30443
ส32101
ค33101
ท30205

ฉัตรชฎา
ยุภาพร
กฤษณะ
ชินพันธ์
พิชยั
กรรณิ กา

ชัว่ โมงที่ 5
13.30- 14.30 น.
ศ21101 ธานิน
ว20281 วัลภา
ท 22101 กรรณิ กา
ส 22101 ชินพันธ์
ค 23201 พิชยั
ว20105 ภรรทนพ
ส23201 ไพโรจน์

ค31101 ธีรพล
ส31101 สารวย
ว30443 กฤษณะ
ง30245 ยุภาพร
ว331010 ฉัตรชฎา
อ33101 จุรีรัตน์

ว31103 = วิทยาการคานวณ วิชาวิทยาการคานวณและวิชาออกแบบเทคโนโลยี ในหลักสูตรใหม่ ม.ต้น มีต้ งั แต่ ม.1-3 ม.ปลาย มีในชั้น ม.4 เท่านั้น

ชัว่ โมงที่ 6
14.30 - 15.30 น.
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
ทักษะอาชีพ
อ31101 ธนัชยา
ทักษะอาชีพ
ว30283 วัลภา
ทักษะอาชีพ
ศ33101 ธานิน
ง30250 ยุภาพร

ชัว่ โมงที่ 7
15.30 - 18.30 น.

กิจกรรม
PLC
3 ชัว่ โมง

ตารางสอนรวม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วันพุธ
ชั้น
ม.1/1

ชัว่ โมงที่ 1
ชัว่ โมงที่ 2
8.30 - 9.30 น.
9.30 - 10.30 น.
ท 21101 ธนาธิป อ21101 จุรีรัตน์

ชัว่ โมงที่ 3
10.30 - 11.30 น.
ศ21101 ธานิน

ม.1/2

ว21101 ธนาภรณ์ ว21101 ธนาภรณ์

ค21101 ธีรพล

ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ศ22101
ว22101
ค 23101
ง 23102
อ31101
ส31201
ว30203
พ30203
ค33201
อ33201

ท 22101 กรรณิ กา
ว22103 สาธิต
อ23101 ธนัชญา
ส23102 สารวย
ท 31101 ธนาธิป
ว30261 ธนาภรณ์
ค32201 พิชยั
ว30281 วัลภา
อ33201 จุรีรัตน์
ง30250 ยุภาพร

ธานิน
ภรรทนพ
ธีรพล
ยุภาพร
ธนัชญา
สารวย
ฉัตรชฎา
ภาณุพงศ์
พิชยั
จุรีรัตน์

ส22101 ชินพันธ์
ว22101 ภรรทนพ
พ 23102 ภาณุพงศ์
อ23101 ธนัชญา
ค31201 ธีรพล
ท30201 ธนาธิป
ว30203 ฉัตรชฎา
ง30245 ยุภาพร
ค33101 พิชยั
ว30265 กฤษณะ

พักกลางวัน
ชัว่ โมงที่ 4
11.30 - 12.30
12.30 -13.30 น.
เลือก วิทย์ คณิ ต สังคม
พัก
ภรรทนพ ,พิชยั ,ชินพันธ์
กลาง
วัน
อ 22101 ธนัชญา
ค 22101 ฉัตรชฎา
1
ส23102 สารวย
ส 23101 ไพโรจน์
ว30281 ครู สาธิต
ชัว่ โมง
อ31201 จุรีรัตน์
ว32101 กฤษณะ
ท30203 กรรณิ กา
ง33101 ยุภาพร
พ30205 ภาณุพงศ์

ชัว่ โมงที่ 5
13.30- 14.30 น.
ว21101 ธนาภรณ์

ชัว่ โมงที่ 6
14.30 - 15.30 น.
ว21101 ธนาภรณ์

ง21101 ยุภาพร

อ21101 จุรีรัตน์

เลือก วิทย์ คณิ ต สังคม
ฉัตรชฎา ธีรพล สารวย

ว20283 คอม สาธิต
ส 22101 ชินพันธ์
ส23101 ไพโรจน์
พ 23102 ภาณุพงศ์
ง31101 ยุภาพร
ค31101 ธีรพล
ส32102 สารวย
ว30263 ภรรทนพ

ท23101
ว23101
อ31201
ว31101
ศ32101
ท32101
ง30209
ส33203

ธนาธิป
ภรรทนพ
จุรีรัตน์
กฤษณะ
ธานิน
กรรณิ กา
สาธิต
ไพโรจน์

ว30204 ฉัตรชฎา

ศ33101 ธานิน

ชัว่ โมงที่ 7
15.30 - 16.30 น.

พ30201 ภาณุพงศ์
ว30283 วัลภา
ว30204 ฉัตรชฎา

ตารางสอนรวม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วันพฤหัสบดี
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ชัว่ โมงที่ 1
8.30 - 9.30 น.
ค21101 ธีรพล
ว21103 วัลภา
ค 22101 ฉัตรชฎา
ศ22101 ธานิน
อ23101 ธนัชญา
ท23101 ธนาธิป
ว30241 กฤษณะ
พ31101 ภาณุพงศ์
ท32101 กรรณิ กา
ง32101 สาธิต
อ33101 จุรีรัตน์
พ33101 (สุข) ไพโรจน์

ว21103 = วิทยาการคานวณ

ชัว่ โมงที่ 2
9.30 - 10.30 น.
เลือก วิทย์ คณิ ต สังคม
ภรรทนพ ,พิชยั ,ชินพันธ์

ศ22101
ค 22101
ท 23101
ง2010...
ค31201
อ31201
อ32201
พ32101
ว30224
ท33101

ธานิน
ฉัตรชฎา
ธนาธิป
วัลภา
ธีรพล
จุรีรัตน์
ธนัชญา
ภาณุพงศ์
ธนาภรณ์
กรรณิ กา

ชัว่ โมงที่ 3
10.30 - 11.30 น.
ง21101 ยุภาพร
ท21101 ธนาธิป
พ22101 วัลภา
ส22102 ชินพันธ์
เลือก ไทย อังกฤษ (0.5)
กรรณิ กา ธนัชญา

ค31201 ธีรพล
ว30261 ธนาภรณ์
พ30203 ภาณุพงศ์
ค 32101 พิชยั
ง30209 สาธิต
ศ33101 ธานิน

พักกลางวัน
ชัว่ โมงที่ 4
11.30 - 12.30
12.30 -13.30 น.
พัก
ท 21101 ธนาธิป
กลาง
อ21101 จุรีรัตน์
วัน
อ 22101 ธนัชญา
พ22101 วัลภา
1
ค23101 ธีรพล
ศ 23101 ธานิน
ว31103 สาธิต
ชัว่ โมง
ง30244 ยุภาพร
ส32101 ชินพันธ์
ส32102 สารวย
ค33201 พิชยั
ส33203 ไพโรจน์

ชัว่ โมงที่ 5
13.30- 14.30 น.
ว21103 วัลภา
ค21101 ธีรพล
ส 22101 ชินพันธ์
อ22101 ธนัชญา
ศ23101 ธานิน
ส23101 ไพโรจน์
ว31101 กฤษณะ
ส31101 สารวย
ค32201 พิชยั
ว30263 ภรรทนพ

ชัว่ โมงที่ 6
14.30 - 15.30 น.
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ลูกเสื อ-เนตรนารี
ลูกเสื อ-เนตรนารี
อ31201 จุรีรัตน์
ค31101 ธีรพล
ว30243 กฤษณะ
อ32201 ธนัชญา

ว331010 ฉัตรชฎา

ว331010 ฉัตรชฎา

ง30209 สาธิต

ง30209 สาธิต

ชัว่ โมงที่ 7
15.30 - 16.30 น.
กิจกรรมบาเพ็ญ
สาธารณ
ประโยชน์

ตารางสอนรวม ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วันศุกร์
ชั้น
ม.1/1
ม.1/2
ม.2/1
ม.2/2
ม.3/1
ม.3/2
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ชัว่ โมงที่ 1
8.30 - 9.30 น.
ศ21101 ธานิน
ส21101 สารวย
ว20283 คอม สาธิต
พ22102 ภาณุพงศ์
ค 23201 พิชยั
ว20105 ภรรทนพ
ส23201 ไพโรจน์

ท 31101 ธนาธิป
ว31101 กฤษณะ
ว30223 ธนาภรณ์
ท30203 กรรณิ กา
อ33201 จุรีรัตน์
ง33101 ยุภาพร

ชัว่ โมงที่ 2
9.30 - 10.30 น.
ส21101 สารวย
ค21101 ธีรพล
ท 22101 กรรณิ กา
ง22101 ยุภาพร
พ23101 ภาณุพงศ์
ศ23101 ธานิน

ชัว่ โมงที่ 3
10.30 - 11.30 น.
ค21101 ธีรพล
ส21102 ชินพันธ์
พ22102 ภาณุพงศ์
ค22101 ฉัตรชฎา
ศ23101 ธานิน
ง23101 วัลภา

ว30281
ท31101
ส32101
ว32101
ส33101
อ33201

ว31101
อ31101
อ32101
ง30245
ท33101
ค33101

สาธิต
ธนาธิป
ชินพันธ์
กฤษณะ
ไพโรจน์
จุรีรัตน์

กฤษณะ
ธนัชญา
จุรีรัตน์
ยุภาพร
กรรณิ กา
พิชยั

พักกลางวัน
11.30 - 12.30

พัก
กลาง
วัน
1

ชัว่ โมง

ชัว่ โมงที่ 4
12.30 -13.30 น.
พ21101 ภาณุพงศ์
ศ21101 ธานิน
ว22101 ภรรทนพ
ส22101 ชินพันธ์
ส 23101 ไพโรจน์
ค 23101 ธีรพล

ชัว่ โมงที่ 5
13.30- 14.30 น.
อ21101 จุรีรัตน์
ว21101 ธนาภรณ์
ค 22101 ฉัตรชฎา
ท 22101 กรรณิ กา
ว23101 ภรรทนพ
อ 23101 ธนัชญา

ชัว่ โมงที่ 6
14.30 - 15.30 น.
ว21101 ธนาภรณ์
อ21101 จุรีรัตน์

ว30241 กฤษณะ
ว30281 สาธิต
ค32201 พิชยั
อ32101 จุรีรัตน์
ว30204 ฉัตรชฎา
โครงงาน สารวย

ศ31101
ว30281
พ32101
ส32201
ค33201
ส33101

ส31102
ศ31101
ง32101
ว30283
พ33101
ท30205

ธานิน
สาธิต
ภาณุพงศ์
สารวย
พิชยั
ไพโรจน์

เลือก วิทย์ คณิ ต สังคม
ฉัตรชฎา ธีรพล สารวย

ว23101 ภรรทนพ
ท 23101 ธนาธิป
ไพโรจน์
ธานิน
สาธิต
วัลภา
ภาณุพงศ์
กรรณิ กา

ชัว่ โมงที่ 7
15.30 - 18.30 น.

ตารางสอนรวม
ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2562
โรงเรี ยนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

