
      
 

                                                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนท่ี  1    ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก       
ประจ าวนัจนัทร์ 

ชั้น ชัว่โมงท่ี 1 
8.30  - 9.30 น. 

ชัว่โมงท่ี  2 
9.30  - 10.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 3 
10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 
11.30  - 12.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30 -13.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30- 14.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30 -  15.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ว20281   วลัภา ว20281   วลัภา พ21102     ภาณุพงศ ์  พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ส21101   ส ารวย เลือก ไทย องักฤษ การงาน 
 ธนาธิป  จุรีรัตน์ ยภุาพร 

แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.1/2 พ21102     ภาณุพงศ ์  ส21101     ส ารวย ศ21101      ธานิน ท21101   ธนาธิป แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.2/1 ง 22101    ยภุาพร ส22102    ชินพนัธ์ อ 22101     ธนชัญา ว 22101    ภรรทนพ ว 22101    ภรรทนพ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.2/2 ว 22101    ภรรทนพ อ 22101     ธนชัญา ท 22101   กรรณิกา ว20283 คอม  สาธิต ว20283 คอม  สาธิต แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.3/1 ค23101    ธีรพล ท23101     ธนาธิป ง23101    วลัภา  ง 23102   ยภุาพร      อ 23101     ธนชัญา แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.3/2 อ 23101     ธนชัญา     ค 23101    ธีรพล ท23101     ธนาธิป ง2010...   วลัภา   ส23101   ไพโรจน ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.4/1 ส31101    ส ารวย ว30221  ธนาภรณ์ ค31101   ธีรพล ว30201   ฉตัรชฎา ว30201   ฉตัรชฎา พ31101  ภาณุพงศ ์+ แนะแนว+ ชุมนุม  

ม.4/2 ท31101    ธนาธิป ส31102  ไพโรจน ์ ส31201   ส ารวย อ31101    ธนชัยา พ30201    ภาณุพงศ ์  แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.5/1 ว30223    ธนาภรณ์ ว32101    กฤษณะ อ32101      จุรีรัตน ์ ท32101     กรรณิกา ค32101     พิชยั ว30223+ธนาภรณ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม  

ม.5/2 ส32101    ชินพนัธ ์ อ32101     จุรีรัตน ์ ว32101    กฤษณะ ศ32101   ธานิน ส32201     ชินพนัธ์ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
ม.6/1 ว30244  กฤษณะ ว30204  ฉตัรชฎา ส33101  ไพโรจน์ ค33201   พิชยั ว30224  ธนาภรณ์ ว30244 + กฤษณะ แนะแนว กิจกรรมชุมนุม  

ม.6/2 อ33101  จุรีรัตน์ ง30267สาธิต            ง30267  ครูสาธิต ส33101  ไพโรจน์ ท33101    กรรณิกา แนะแนว กิจกรรมชุมนุม 
 
 

 
 
 
 
 



 
                                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนท่ี  1    ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

วนัองัคาร 
 

ชั้น ชัว่โมงท่ี 1 
8.30  - 9.30 น. 

ชัว่โมงท่ี  2 
9.30  - 10.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 3 
10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 
11.30  - 12.30 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30 -13.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30- 14.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30 -  15.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30 -  18.30 น. 

ม.1/1 ค21101     ธีรพล อ21101     จุรีรัตน ์ ส21101  ส ารวย พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 
 

ท21101   ธนาธิป ศ21101   ธานิน ทกัษะอาชีพ กิจกรรม 
PLC   
3 ชัว่โมง 

ม.1/2 ท 21101   ธนาธิป ส21101    ส ารวย พ21101  ภาณุพงศ ์ ว20281   วลัภา ว20281  วลัภา ทกัษะอาชีพ 
ม.2/1 ส 22101    ชินพนัธ ์       ค 22101     ฉตัรชฎา เลือก ไทย   องักฤษ 

ธนาธิป  ธนชัยา (0.5) 
ว22103    สาธิต ท 22101    กรรณิกา ทกัษะอาชีพ 

ม.2/2 ท 22101    กรรณิกา ศ 22101     ธานิน อ 22101     ธนชัญา ส 22101    ชินพนัธ ์ ทกัษะอาชีพ 

ม.3/1 ง20207   วลัภา ง20207   วลัภา  ส23101  ไพโรจน์ ว23101    ภรรทนพ ค 23201      พิชยั 
ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

ทกัษะอาชีพ 

ม.3/2  พ23101  ภาณุพงศ ์  ว23101    ภรรทนพ ว 23101    ภรรทนพ ค 23101   ธีรพล ทกัษะอาชีพ 

ม.4/1 ส31101   ส ารวย ว30222    ธนาภรณ์    ว30222  ธนาภรณ์    ว30201   ฉตัรชฎา ค31101   ธีรพล  อ31101  ธนชัยา 
ม.4/2  ง30244  ยภุาพร    ท30201     ธนาธิป ว31103    สาธิต ง31101   ยภุาพร ส31101    ส ารวย ทกัษะอาชีพ 
ม.5/1 ว30203  ฉตัรชฎา อ32201     ธนชัญา ค32101  พิชยั ว30443    กฤษณะ ว30443    กฤษณะ ว30283    วลัภา 
ม.5/2 อ32201     ธนชัญา ค32101  พิชยั ท32101     กรรณิกา ส32101    ชินพนัธ ์ ง30245  ยภุาพร ทกัษะอาชีพ 

ม.6/1 ว30244    กฤษณะ ท33101     กรรณิกา อ33101    จุรีรัตน ์ ค33101     พิชยั ว331010  ฉตัรชฎา ศ33101   ธานิน 

ม.6/2 ค33101     พิชยั ว30265   กฤษณะ ว33101    กฤษณะ ท30205     กรรณิกา อ33101    จุรีรัตน ์ ง30250     ยุภาพร 
    
ว31103   =  วทิยาการค านวณ      วชิาวทิยาการค านวณและวิชาออกแบบเทคโนโลย ีในหลกัสูตรใหม่ ม.ตน้ มีตั้งแต่  ม.1-3   ม.ปลาย มีในชั้น ม.4 เท่านั้น 
 
 
 

 



 
 

                                 ตารางสอนรวม ภาคเรียนท่ี  1    ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
วนัพุธ 

ชั้น ชัว่โมงท่ี 1 
8.30  - 9.30 น. 

ชัว่โมงท่ี  2 
9.30  - 10.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 3 
10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 
11.30  - 12.30 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30 -13.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30- 14.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30 -  15.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ท 21101      ธนาธิป อ21101   จุรีรัตน ์ ศ21101    ธานิน พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 
 

เลือก วิทย ์  คณิต สงัคม 
ภรรทนพ ,พิชยั ,ชินพนัธ์ 

ว21101   ธนาภรณ์  ว21101    ธนาภรณ์   
ม.1/2 ว21101     ธนาภรณ์  ว21101     ธนาภรณ์  ค21101     ธีรพล   ง21101  ยภุาพร อ21101      จุรีรัตน ์  
ม.2/1 ศ22101     ธานิน    ส22101   ชินพนัธ์ ท 22101    กรรณิกา อ 22101     ธนชัญา เลือก วทิย ์  คณิต สังคม 

ฉตัรชฎา ธีรพล ส ารวย 
ว20283 คอม  สาธิต  

ม.2/2 ว22101    ภรรทนพ ว22101    ภรรทนพ ว22103   สาธิต ค 22101     ฉตัรชฎา ส 22101      ชินพนัธ์  
ม.3/1 ค 23101   ธีรพล พ 23102    ภาณุพงศ ์  อ23101     ธนชัญา ส23102  ส ารวย ท23101     ธนาธิป   ส23101     ไพโรจน ์  
ม.3/2 ง 23102   ยภุาพร อ23101     ธนชัญา ส23102   ส ารวย ส 23101  ไพโรจน์    ว23101     ภรรทนพ พ 23102    ภาณุพงศ ์   
ม.4/1 อ31101     ธนชัญา ค31201    ธีรพล ท 31101    ธนาธิป ว30281  ครูสาธิต อ31201    จุรีรัตน ์ ง31101      ยภุาพร พ30201 ภาณุพงศ ์  
ม.4/2 ส31201     ส ารวย ท30201  ธนาธิป ว30261   ธนาภรณ์ อ31201    จุรีรัตน์ ว31101     กฤษณะ ค31101     ธีรพล  
ม.5/1 ว30203      ฉตัรชฎา ว30203      ฉตัรชฎา ค32201    พิชยั ว32101  กฤษณะ ศ32101    ธานิน ส32102     ส ารวย ว30283     วลัภา 

ม.5/2 พ30203   ภาณุพงศ์   ง30245   ยภุาพร ว30281    วลัภา ท30203    กรรณิกา ท32101     กรรณิกา ว30263    ภรรทนพ  
ม.6/1 ค33201    พิชยั ค33101    พิชยั อ33201    จุรีรัตน ์ ง33101  ยภุาพร ง30209     สาธิต ว30204    ฉตัรชฎา ว30204  ฉตัรชฎา 

ม.6/2 อ33201    จุรีรัตน ์ ว30265   กฤษณะ ง30250  ยภุาพร พ30205    ภาณุพงศ ์  ส33203    ไพโรจน์ ศ33101  ธานิน  

    
 
 
 
 
 
 



 

                            ตารางสอนรวม ภาคเรียนท่ี  1    ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
วนัพฤหสับดี 

ชั้น ชัว่โมงท่ี 1 
8.30  - 9.30 น. 

ชัว่โมงท่ี  2 
9.30  - 10.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 3 
10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 
11.30  - 12.30 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30 -13.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30- 14.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30 -  15.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30 -  16.30 น. 

ม.1/1 ค21101     ธีรพล   เลือก วิทย ์  คณิต สงัคม 
ภรรทนพ ,พิชยั ,ชินพนัธ์ 

ง21101     ยภุาพร พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 

ท 21101    ธนาธิป ว21103    วลัภา ลูกเสือ-เนตรนารี  
กิจกรรมบ าเพญ็ 

สาธารณ 
ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 

 

ม.1/2 ว21103    วลัภา ท21101      ธนาธิป อ21101     จุรีรัตน ์ ค21101     ธีรพล   ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2/1 ค 22101    ฉตัรชฎา ศ22101     ธานิน พ22101   วลัภา อ 22101     ธนชัญา ส 22101    ชินพนัธ ์ ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.2/2 ศ22101     ธานิน ค 22101     ฉตัรชฎา ส22102    ชินพนัธ ์ พ22101    วลัภา อ22101     ธนชัญา ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.3/1 อ23101  ธนชัญา ท 23101    ธนาธิป    เลือก ไทย  องักฤษ  (0.5) 
   กรรณิกา  ธนชัญา   

ค23101      ธีรพล ศ23101     ธานิน ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.3/2 ท23101    ธนาธิป ง2010...    วลัภา ศ 23101     ธานิน   ส23101  ไพโรจน ์ ลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.4/1 ว30241     กฤษณะ   ค31201     ธีรพล ค31201    ธีรพล ว31103    สาธิต ว31101    กฤษณะ อ31201     จุรีรัตน ์
ม.4/2 พ31101   ภาณุพงศ์   อ31201     จุรีรัตน ์ ว30261   ธนาภรณ์ ง30244    ยภุาพร ส31101     ส ารวย ค31101    ธีรพล 
ม.5/1 ท32101     กรรณิกา อ32201      ธนชัญา พ30203  ภาณุพงศ ์ ส32101   ชินพนัธ์ ค32201     พิชยั ว30243    กฤษณะ 
ม.5/2 ง32101    สาธิต พ32101     ภาณุพงศ ์  ค 32101      พิชยั ส32102     ส ารวย ว30263     ภรรทนพ อ32201     ธนชัญา 
ม.6/1 อ33101    จุรีรัตน ์ ว30224    ธนาภรณ์     ง30209      สาธิต ค33201   พิชยั ว331010   ฉัตรชฎา ว331010  ฉัตรชฎา 

ม.6/2 พ33101 (สขุ) ไพโรจน์ ท33101    กรรณิกา ศ33101    ธานิน ส33203   ไพโรจน์ ง30209    สาธิต ง30209     สาธิต 

 
   ว21103  = วทิยาการค านวณ 
        
 
 
 

 
 



ตารางสอนรวม ภาคเรียนท่ี  1    ปีการศึกษา   2562  โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 
วนัศุกร์ 

ชั้น ชัว่โมงท่ี 1 
8.30  - 9.30 น. 

ชัว่โมงท่ี  2 
9.30  - 10.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 3 
10.30  - 11.30 น. 

พกักลางวนั 
11.30  - 12.30 

ชัว่โมงท่ี 4 
12.30 -13.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 5 
13.30- 14.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 6 
14.30 -  15.30 น. 

ชัว่โมงท่ี 7 
15.30 -  18.30 น. 

ม.1/1 ศ21101   ธานิน ส21101   ส ารวย   ค21101     ธีรพล  
 

พกั 
กลาง 
วนั 

 
1 
 
 

ชัว่โมง 
 

พ21101    ภาณุพงศ ์  อ21101       จุรีรัตน ์ ว21101    ธนาภรณ์   
ม.1/2 ส21101    ส ารวย ค21101    ธีรพล ส21102    ชินพนัธ ์ ศ21101    ธานิน ว21101     ธนาภรณ์  อ21101     จุรีรัตน์  
ม.2/1 ว20283 คอม  สาธิต ท 22101    กรรณิกา พ22102   ภาณุพงศ ์  ว22101   ภรรทนพ ค 22101     ฉตัรชฎา เลือก วทิย ์  คณิต สังคม 

ฉตัรชฎา ธีรพล ส ารวย 
 

ม.2/2 พ22102  ภาณุพงศ ์ ง22101    ยภุาพร ค22101     ฉตัรชฎา ส22101    ชินพนัธ ์ ท 22101    กรรณิกา  
ม.3/1 ค 23201     พิชยั 

ว20105     ภรรทนพ 
ส23201    ไพโรจน์ 

พ23101   ภาณุพงศ ์  ศ23101   ธานิน ส 23101    ไพโรจน ์ ว23101   ภรรทนพ ว23101   ภรรทนพ  
ม.3/2 ศ23101     ธานิน ง23101    วลัภา  ค 23101     ธีรพล อ 23101     ธนชัญา ท 23101    ธนาธิป  

ม.4/1 ท 31101    ธนาธิป ว30281    สาธิต ว31101   กฤษณะ ว30241    กฤษณะ ศ31101     ธานิน ส31102    ไพโรจน ์  

ม.4/2 ว31101    กฤษณะ ท31101    ธนาธิป อ31101     ธนชัญา ว30281    สาธิต ว30281    สาธิต ศ31101    ธานิน  

ม.5/1 ว30223   ธนาภรณ์ ส32101    ชินพนัธ ์ อ32101    จุรีรัตน ์ ค32201   พิชยั พ32101      ภาณุพงศ ์ ง32101    สาธิต  

ม.5/2 ท30203  กรรณิกา ว32101    กฤษณะ ง30245    ยภุาพร อ32101     จุรีรัตน ์ ส32201    ส ารวย ว30283    วลัภา   
ม.6/1 อ33201     จุรีรัตน ์ ส33101    ไพโรจน ์ ท33101    กรรณิกา ว30204     ฉตัรชฎา ค33201    พิชยั พ33101   ภาณุพงศ ์   

ม.6/2 ง33101     ยภุาพร อ33201     จุรีรัตน ์ ค33101    พิชยั โครงงาน    ส ารวย ส33101    ไพโรจน์ ท30205  กรรณิกา  

 
                      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ตารางสอนรวม  
ภาคเรียนท่ี  1    

 ปีการศึกษา   2562   
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมงัคลาภิเษก 

 



 
 
 
 
 


